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ΣΤΡΜΗΤΧΠΗ 130/2020 
ΑΟΡΙΜΦΡΧ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΧ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ΑΟΩ ΦΩΟ ΡΤΙΩΟ 

ΦΡΧ ΕΟΙΑΙΡΧ ΟΣΔΔ Γ.Ο.Α. «Ρ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ- ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΕΙΡ ΑΘΗΟΩΟ-
ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ»  

ΓΙΑ ΦΗΟ ΣΑΤΡΧΗ ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ ΦΧΝΑΠΗΥ 
ΓΙΑ ΦΙΥ ΡΤΓΑΟΙΜΕΥ ΞΡΟΑΔΕΥ: «ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ» ΜΑΙ «ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ»  

 
Σροχπολογιςκείςασ ετιςιασ δαπάνθσ:  

                                                           1.531.089,25 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 
 

και με δικαίωμα προαίρεςθσ:  
1.531.089,25 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 

 
 

ΜΤΙΦΗΤΙΡ ΑΟΑΘΕΥΗΥ: Η ΣΝΕΡΟ ΥΧΞΦΕΤΡΧΥΑ  
ΑΣΡ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΗ ΑΣΡΨΗ ΣΤΡΥΦΡΤΑ ΒΑΥΕΙ ΦΙΞΗΥ 

(ΧΑΞΗΝΡΦΕΤΗ ΦΙΞΗ) 
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ΜΑΦΑΧΩΤΗΥΦΕΑ ΥΦΡ ΞΗΦΤΩΡ Μ.Η.Ξ.ΔΗ.Υ. 
ΑΟΑΤΦΗΦΕΑ ΥΦΡ ΔΙΑΔΙΜΦΧΡ (ΑΔΑ) ΜΑΙ  ΥΦΗΟ ΙΥΦΡΥΕΝΙΔΑ ΦΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ 
  
Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 130/2020 
Υυςτθμικόσ Αρικμόσ ΕΥΗΔΗΥ:96444(1)(1) 

 
 

ΑΟΡΙΜΦΡΥ ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΡΥ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΥ ΑΟΩ ΦΩΟ ΡΤΙΩΟ 
ΓΙΑ ΦΗΟ ΣΑΤΡΧΗ ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ ΦΧΝΑΠΗΥ  

ΓΙΑ ΦΙΥ ΑΟΑΓΜΕΥ ΦΩΟ ΡΤΓΑΟΙΜΩΟ ΞΡΟΑΔΩΟ «ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ» και 
«ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ» 

ΦΡΧ ΕΟΙΑΙΡΧ ΟΣΔΔ Γ.Ο.Α. «Ρ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ- ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΕΙΡ ΑΘΗΟΩΟ-
ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ» 

 
Σροχπολογιςκείςασ ετιςιασ δαπάνθσ: 1.531.089,25 € € (ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΣΑ), 
και με δικαίωμα προαίρεςθσ: 1.531.089,25  € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ) 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Φισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα: 
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, 
μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4542/2018 (Αϋ95) άρκρο τζταρτο «Ρυκμίςεισ για τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι 
Προμθκειϊν Τγείασ», 
- του Ν. 4472/2017 (Α’ 74) «υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, 
Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ 
διατάξεισ» και ειδικϊσ τα άρκρα 21 επ. αυτοφ «Κδρυςθ τθσ Εκνικισ Κεντρικισ 
Αρχισ Προμθκειϊν Τγείασ», 
- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και 
ςυγκεκριμζνα το άρκρο 139 αυτοφ, 
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-
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Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 αυτοφ, 
- του Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
και άλλεσ διατάξεισ», 
- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του Ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι 
Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ», 
- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο», 
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Εγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
τρατθγικισ 2013-2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016», 
- του Ν. 4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του 
νόμου «Ζγκριςθ των χεδίων υμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του 
Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (Ε.Σ.Χ..), τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του χεδίου του Μνθμονίου 
υνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ 
Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου 
χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι 
του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 
Κζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ», 
- του άρκρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 
μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί 
ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ,  
- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων», 
- του Ν. 3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ», 
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου 
Οικονομικϊν», 
- του Ν. 3868/2010 (Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και 
λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ», 
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, 
φςταςθ εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου 
Οικονομικϊν», 
- του Ν. 3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν. 4387/2016), 
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- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ 
διατάξεισ», 
- του Ν. 3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το 
Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα 
με το Ν. 4472/2017), 
- του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 3527/2007 (Α’ 250) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 
εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 
- του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 
λοιπζσ διατάξεισ», 
- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Σροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων’’ (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)», 
- του Ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και λοιπζσ διατάξεισ», 
- του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», 
- του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
- του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»,   
- του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α' 43) «Αφξθςθ αποδοχϊν δθμοςίων 
υπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία 
ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ υναλλαγϊν επί Σίτλων με 
Λογιςτικι Μορφι (Αχλοι Σίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα» ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «υλλογικι 
διαχείριςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και 
το Ν. 4212/2013 (Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ επτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 
2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 
2012 ςτο ελλθνικό δίκαιο και τροποποίθςθ του ν. 2121/1993 «Πνευματικι 
ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα», 
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων), 
- του Ρ.Δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν», 
- του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
- του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» και 
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- του ΝΔ 496/1974  (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου». 
 
2. Φισ αποφάςεισ με αρικμοφσ: 

 29164/755/2019 (Β' 2686) «Κατθγοριοποίθςθ παραβάςεων και κακοριςμόσ 
φψουσ προςτίμων που επιβάλλονται από τουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ)», ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει δυνάμει του 
άρκρου 4 τθσ ΥΑ 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 4997/31.12.2019), 

 4241/127/2019 (Βϋ173) «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και κατϊτατου 
θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ» τθσ 
Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

 117384/2017 ΚΥΑ (Βϋ3821) «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 

 57654/2017 (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» του Υπουργοφ Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ, 

 56902/215/2017 (Β’ 1924) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

 ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21508/2011 (Βϋ 2540) «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ 
για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι 
δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, 
παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» και 
- τον Οργανιςμό τθσ Νοςοκομειακισ Μονάδασ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΦΕΚ Β 
3485/2012). 
- τον Οργανιςμό τθσ Νοςοκομειακισ Μονάδασ «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» (ΦΕΚ 1433/30-04-
2012) και 
- τον Ενοποιθμζνο Οργανιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 
του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» και του Ειδικοφ Νοςοκομείου 
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ» (ΦΕΚ 3515/31-12-2012). 
  
3. Φισ διοικθτικζσ πράξεισ με αρικμοφσ: 
- τθ, με αρικμό 4 Απόφαςθ τθσ 26θσ Συν./3-9-20 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου   
περί ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 1 κζμα 
τθσ 31θσ Συν./17-9-2020 του ΔΣ 
- τθ, με αρικμό 20 απόφαςθ τθσ 1θσ Συν. του ΔΣ περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ 
διενζργειασ του διαγωνιμςμοφ, 
- τθ, με αρικμό 29 Απόφαςθ τθσ 14θσ Συν./24-6-2020 του ΔΣ όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε με τθν υπ. αρικμ. 40ΕΘΔ ΤΘΣ 24ΘΣ Συν./27-8-20  του ΔΣ περί ζνταξθσ 
ςτο ΡΡΥΥ2020  
- τθ, με αρικμό 43254 απόφαςθ Διοικθτι τθσ 1θσ ΥΡΕ Αττικισ (ΑΔΑ: 
9YRX469H26-2N6.) περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ 
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- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, 
των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 
που διζπει τθν προκείμενθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ εκ του φυςικοφ 
αντικειμζνου τθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 
 

ΣΤΡΜΗΤΧΥΥΡΧΞΕ 
 
Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό άνω των ορίων, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν φφλαξθσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ  αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ. 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από κανονικι 
προκεςμία 35 θμερϊν, από τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςτολισ τθσ 
προκιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επίςθμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  
 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΡΥ ΦΡΣΡΥ 
ΧΣΡΒΡΝΗΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ 

ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΕΥ ΔΗΞΡΥΙΕΧΥΕΩΟ 
ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΕΥ 
ΧΣΡΒΡΝΗΥ 
ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

 

ΗΞ/ΟΙΑ 
ΑΣΡΥΦΡΝΗΥ ΦΗΥ 
ΣΤΡΜΗΤΧΠΗΥ 
ΥΦΗΟ ΧΣΗΤΕΥΙΑ 
ΕΣΙΥΗΞΩΟ 
ΕΜΔΡΥΕΩΟ ΦΩΟ 
ΕΧΤΩΣΑΛΜΩΟ 
ΜΡΙΟΡΦΗΦΩΟ 

 

ΗΞ/ΟΙΑ 
ΑΟΑΤΦΗΥΗΥ 
ΦΗΥ 
ΔΙΑΜΗΤΧΠΗΥ 
ΥΦΗΟ 
ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΗ 
ΣΧΝΗ ΦΡΧ 
Ε.Υ.Η.ΔΗ.Υ. 

ΕΟΑΤΠΗ ΝΗΠΗ 

ΗΞΕΤΡΞΗΟΙΑ 
ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΗΥ 
ΑΣΡΥΦΤΑΓΙΥΗΥ 
ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ 

ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΗ ΣΧΝΗ: 
www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Υ.Η.ΔΗ.Υ. 

8/10/20  13/10/2020 
13/10/20
20 

12/11/
2020 

17/11/2020  

 
O διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων και τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
και τα παραρτιματα αυτισ. 
 

Ρ ΔΙΡΙΜΗΦΗΥ ΦΡΧ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡΧ 
ΑΟΑΥΦΑΥΙΡΥ ΓΤΗΓΡΤΡΣΡΧΝΡΥ 

 

 

Θεσξήζεθε γηα ηελ αθξίβεηα 

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΗ ΜΑΙ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

1.1. Υτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 

Επωνυμία 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΘΣ «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ. 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ Υψθλάντου 45-47 

Σόλθ Ακινα 

Φαχυδρομικόσ Μϊδικασ 106 76 

Χϊρα (μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων) Ελλάδα 

Μωδικόσ ΟUTS (μόνο για άνω των ορίων) EL301 

Φθλζφωνο 2132041642 

Φαξ 2132041838 

Ηλεκτρονικό Φαχυδρομείο  promithies@evaggelismos-hosp.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 

Γραφείο Ρρομθκειϊν  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Τθλ. 2013201642 
Fax:  2132041838 
E-mail: promithies@evaggelismos-
hosp.gr/ tm.promithies@evaggelimsos-
hops.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) http://www.evaggelismos-hosp.gr 

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ενιαίο Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν 
επωνυμία ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ», 
αποτελεί μθ Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι και ανικει ςτουσ Φορείσ Γενικισ 
Κυβζρνθςθσ. 
 
Μφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 
 
Υτοιχεία Επικοινωνίασ.  
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & 
δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 
www.promitheus.gov.gr. 
 
1.2. Υτοιχεία Διαδικαςίασ – Χρθματοδότθςθ. 
Είδοσ διαδικαςίασ. 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 
4412/16.  
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

mailto:promithies@evaggelismos-hosp.gr
mailto:promithies@evaggelismos-hosp.gr/
mailto:promithies@evaggelismos-hosp.gr/
mailto:promithies@evaggelismos-hosp.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το ενιαίο ΝΡΔΔ με τθν 
επωνυμία “Γενικό Νοςοκομείο Αττικισ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ.”  
Θ δαπάνθ για τθν ςφμβαςθ κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0439 για τα ζτθ 2021 και 2022 (ΑΔΑ: 
9ΥΧ469Θ26-2Ν6 ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ   )  
1.3. Υυνοπτικι Σεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΘΣ» για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν ςτισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ των Οργανικϊν Μονάδων 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» του ενιαίου ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία “Γενικό 
Νοςοκομείο Αττικισ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Ν.Ρ.Δ.Δ.”  
Αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  
Θ εν λόγω υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 79713000-5 Υπθρεςίεσ Φφλαξθσ. 
 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για δϊδεκα (12) μινεσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
1.531.089.25 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 
1.234.749,40€, ΦΡΑ: 296.339,85 €). 
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για εικοςιτζςςερισ (24) μινεσ ανζρχεται ςτο ποςό 
των 3.062.178,50.€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, εφόςον ενεργοποιθκεί το 
δικαίωμα προαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ για δϊδεκα (12) επιπλζον μινεσ. 
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) προ Φόρου Σροςτικζμενθσ 
Αξίασ (ΦΣΑ).  
Δεν υπάρχει δυνατότθτα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. Κάκε τυχόν αλλαγι του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ, φορολογικοφ και εν γζνει 
του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπει και προςδιορίηει το κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ, το 
οποίο ςυνεπάγεται μεταβολι του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ, φορολογικοφ και οποιουδιποτε άλλου κόςτουσ, όπωσ, ενδεικτικά 
και όχι περιοριςτικά, αναπροςαρμογι του βαςικοφ μιςκοφ, αναπροςαρμογι 
φορολογικϊν ςυντελεςτϊν, επιβολι νζων υπζρ τρίτων κρατιςεων, κζςπιςθ νζων 
υποχρεωτικϊν κανονιςμϊν αςφαλείασ κτλ, κα επιβαρφνει αποκλειςτικά και μόνο 
των ανάδοχο. Συνεπϊσ, κάκε ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ ςτθν παροφςα 
διαγωνιςτικι διαδικαςία οφείλει να λάβει υπόψθ του το ενδεχόμενο αυτό κατά τθ 
διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του και δεν δικαιοφται να ηθτιςει ςε καμία περίπτωςθ 
τθν αναπροςαρμογι του τιμιματοσ ι τθν τροποποίθςθ κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ 
ςυναφκθςόμενθσ ςφμβαςθσ εξ αφορμισ των ανωτζρω. Τυχόν μεταβολι του ΦΡΑ 
κα αναπροςαρμόςει ανάλογα τθ ςχετικι πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ, ωσ θ ζναρξθ και θ λιξθ αυτισ κα 
ορίηεται ςτο ςυμβατικό κείμενο. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
με μονομερι τθσ διλωςθ (απόφαςθ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ αυτισ, για 
δϊδεκα (12) επιπλζον μινεσ, με ζναρξθ τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ 
αρχικισ ςφμβαςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ αυτισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ παράταςθσ 
αυτισ ιςχφουν όλοι ανεξαιρζτωσ οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ αρχικισ 
ςφμβαςθσ. 
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1.4. Θεςμικό πλαίςιο. 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ 
κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και 
ιδίωσ: 
 
1. Φισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα: 
- του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, 
μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4542/2018 (Αϋ95) άρκρο τζταρτο «Ρυκμίςεισ για τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι 
Προμθκειϊν Τγείασ», 
- του Ν. 4472/2017 (Α’ 74) «υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 
μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, 
Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ 
διατάξεισ» και ειδικϊσ τα άρκρα 21 επ. αυτοφ «Κδρυςθ τθσ Εκνικισ Κεντρικισ 
Αρχισ Προμθκειϊν Τγείασ», 
- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
- του Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και 
ςυγκεκριμζνα το άρκρο 139 αυτοφ, 
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4254/2014 (Αϋ 85) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-
Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 αυτοφ, 
- του Ν. 4155/2013 (Α’ 120) «Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
και άλλεσ διατάξεισ», 
- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του Ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι 
Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 
Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ», 
- του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
υνζδριο», 
- του Ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Εγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ 
τρατθγικισ 2013-2016-Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του 
Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016», 
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- του Ν. 4052/2012 (Α’ 41) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του 
νόμου «Ζγκριςθ των χεδίων υμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του 
Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (Ε.Σ.Χ..), τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του χεδίου του Μνθμονίου 
υνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ 
Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου 
χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 4038/2012 (Αϋ 14) «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι 
του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 
- του Ν. 4025/2011 (Α’ 228) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 
Κζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ», 
- του άρκρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α 226) «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 
μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» περί 
ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ,  
- του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων», 
- του Ν. 3959/2011 (Αϋ93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ», 
- του Ν. 3943/2011 (Α’ 66) «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των 
ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου 
Οικονομικϊν», 
- του Ν. 3868/2010 (Α’ 129) «Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και 
λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ», 
- του άρκρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ, 
φςταςθ εγγυθτικοφ κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου 
Οικονομικϊν», 
- του Ν. 3863/2010 (Αϋ115) «Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα με το Ν. 4387/2016), 
- του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 3846/2010 (Αϋ 66) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ 
διατάξεισ», 
- του Ν. 3580/2007 (Α’ 134) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το 
Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ιδίωσ ςφμφωνα 
με το Ν. 4472/2017), 
- του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 3527/2007 (Α’ 250) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων 
εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 
διατάξεισ», 
- του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και 
λοιπζσ διατάξεισ», 





Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ 130/2020 

 

 -Σελίδα 15- 

 

- του Ν. 3414/2005 (Αϋ 279) «Σροποποίθςθ του ν. 3310/2005 "Μζτρα για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων’’ (ΦΕΚ 30/Αϋ/14.2.2005)», 
- του Ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και λοιπζσ διατάξεισ», 
- του Ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν 
αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», 
- του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ», 
- του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ»,   
- του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α' 43) «Αφξθςθ αποδοχϊν δθμοςίων 
υπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και δθμιουργία 
ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ υναλλαγϊν επί Σίτλων με 
Λογιςτικι Μορφι (Αχλοι Σίτλοι) και άλλεσ διατάξεισ», 
- του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα» ςυνδυαςτικϊσ προσ το Ν. 4481/2017 (Α’ 100) «υλλογικι 
διαχείριςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ςυγγενικϊν δικαιωμάτων» και 
το Ν. 4212/2013 (Α’ 257) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ επτεμβρίου 2011 και τθσ Οδθγίασ 
2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 
2012 ςτο ελλθνικό δίκαιο και τροποποίθςθ του ν. 2121/1993 «Πνευματικι 
ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα», 
- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων), 
- του Ρ.Δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν 
ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν», 
- του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», 
- του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 
δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία» και 
- του ΝΔ 496/1974  (Α’ 204) «Περί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου». 
 
2. Φισ αποφάςεισ με αρικμοφσ: 

 29164/755/2019 (Β' 2686) «Κατθγοριοποίθςθ παραβάςεων και κακοριςμόσ 
φψουσ προςτίμων που επιβάλλονται από τουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ)», ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει δυνάμει του 
άρκρου 4 τθσ ΥΑ 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 4997/31.12.2019), 

 4241/127/2019 (Βϋ173) «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και κατϊτατου 
θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ» τθσ 
Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

 117384/2017 ΚΥΑ (Βϋ3821) «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
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διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 

 57654/2017 (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» του Υπουργοφ Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ, 

 56902/215/2017 (Β’ 1924) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» του 
Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 

 ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21508/2011 (Βϋ 2540) «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ 
για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι 
δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, 
παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» και 
- τον Οργανιςμό τθσ Νοςοκομειακισ Μονάδασ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΦΕΚ Β 
3485/2012). 
- τον Οργανιςμό τθσ Νοςοκομειακισ Μονάδασ «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» (ΦΕΚ 1433/30-04-
2012) και 
- τον Ενοποιθμζνο Οργανιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 
του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» και του Ειδικοφ Νοςοκομείου 
«ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ» (ΦΕΚ 3515/31-12-2012). 
  
3. Φισ διοικθτικζσ πράξεισ με αρικμοφσ: 
- τθ, με αρικμό 4 Απόφαςθ τθσ 26θσ Συν./3-9-20 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου   
περί ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 1 κζμα 
τθσ 31θσ Συν./17-9-2020 του ΔΣ 
- τθ, με αρικμό 20 απόφαςθ τθσ 1θσ Συν. του ΔΣ περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ 
διενζργειασ του διαγωνιμςμοφ, 
- τθ, με αρικμό 29 Απόφαςθ τθσ 14θσ Συν./24-6-2020 του ΔΣ όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε με τθν υπ. αρικμ. 40ΕΘΔ ΤΘΣ 24ΘΣ Συν./27-8-20  του ΔΣ περί ζνταξθσ 
ςτο ΡΡΥΥ2020  
- τθ, με αρικμό 43254/20 απόφαςθ Διοικθτι τθσ 1θσ ΥΡΕ Αττικισ (ΑΔΑ: 
9ΥΧ469Θ26-2Ν6) περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ 
- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, 
των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 
που διζπει τθν προκείμενθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ εκ του φυςικοφ 
αντικειμζνου τθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 
1.5.  Σροκεςμία υποβολισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ.  
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ  12/11/2020 και ϊρα 
15.00. 
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 17/11/2020, θμζρα Τρίτθ  και 
ϊρα 10:00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6. Δθμοςιότθτα. 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
Θ παροφςα Διακιρυξθ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
8/10/2020 και διορκϊκθκε ςτισ 13/10/2020 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
 
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο. 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό 
Αφξοντα Αρικμό:96444(1). 
Ρερίλθψθ 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 ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.evaggelismos-hosp.gr. 
 
1.7. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ.  
Οι οικονομικοί φορείσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
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 Αϋ του ν. 4412/2016. Θ 
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ, 
β) κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφνται να τθροφν τισ διατάξεισ τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου, 
γ) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν, 
δ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ και 
ε) αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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ΓΕΟΙΜΡΙ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΗΥ 

2.1. Γενικζσ Σλθροφορίεσ. 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2020/S 199-482636 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ: 
20PROC007467149 2020 -10-13), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ & διρκϊκθκε  (ΑΔΑΜ: 20PROC007489774) 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο 
μζροσ αυτισ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 
 
2.1.2. Επικοινωνία - Σρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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. 
Θ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ελεφκερθ, πλιρθσ, 
άμεςθ και δωρεάν ςτθν παραπάνω διαδικτυακι πφλθ και ςτθν θλεκτρονικι 
ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
2.1.3. Σαροχι Διευκρινίςεων. 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το 
αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του ςυγκεκριμζνου 
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) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν 
από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν και 
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν 
ι των αλλαγϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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. Γλϊςςα. 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και 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 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ-με ειδικό 
τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και 
του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
2.1.5. Εγγυιςεισ. 
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), 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 ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ 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 ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν. 4412/2016 και εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) 
τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ 
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό 
τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία 
τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τθν 
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καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 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. Δικαίωμα Υυμμετοχισ - Μριτιρια Σοιοτικισ Επιλογισ. 
2.2.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ. 
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. 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι προςφοράσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ 
κατακυρωκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ 
είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
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. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
(προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 2% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ ΦΡΑ (επί τθσ ςυνολικισ κακαρισ πλθν ΦΡΑ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ) μθ 
ςυνυπολογιηόμενων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 24.694,99€. 
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, ιτοι 
ζωσ τθν 17/12/2021, 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. 
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Ρροςφορζσ χωρίσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν λαμβάνονται υπόψθ και απορρίπτονται. 
 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ. 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν 
προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι 
πλθροφορίεσ που αναφζρονται 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. Νόγοι αποκλειςμοφ. 
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: 
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 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 
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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 εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν 
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ, νόμιμουσ ι καταςτατικοφσ, 
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), ςτον διευκφνοντα ςφμβουλο, 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, 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 κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ 
αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε 
πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 
Οι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν αναλόγωσ το Μζροσ ΙΙΙ, Α του ΕΕΕΣ ςχετικά με 
τουσ ανωτζρω λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ παραγράφου. 
 
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. 
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 29164/755 (ΦΕΚ Β' 
2686/02.07.2019) «Κατθγοριοποίθςθ παραβάςεων και κακοριςμόσ φψουσ 
προςτίμων που επιβάλλονται από τουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ)», ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει δυνάμει του 
άρκρου 4 τθσ ΥΑ 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 4997/31.12.2019), 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 
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οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 
Θ ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν, υποβάλλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων για τθ χοριγθςθ 
πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
«Υψθλισ» και «Ρολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου 
των υποψιφιων οικονομικϊν φορζων, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτζσ 
χαρακτθρίηονται βάςει των ΥΑ 29164/755/27.06.2019 (Βϋ 2686/02.07.2019) και 
60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 4997/31.12.2019). Οι λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με 
τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αντιςτοιχοφν ςτο Μζροσ 
ΙΙΙ, Β και Γ του ΕΕΕΣ, ενϊ οι λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με παραβάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ αντιςτοιχοφν ςτο Μζροσ ΙΙΙ, Γ του ΕΕΕΣ. 
Αν 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. 
Δεν αποκλείεται ο 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. 
Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν 
μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό 
που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ 
δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 73  του Ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ  υποβολισ 
προςφοράσ. 
 
2.2.3.3. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ: αα) οι οποίοι ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι κατ’ 
εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115) όπωσ 
ιςχφει. Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) 
και του ΕΦΚΑ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν 
παράνομθ ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν 
εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι. Επίςθσ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα 
αρχι για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω 
διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Θ πράξθ επιβολισ προςτίμου ςτον εργολάβο για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ 
διατάξεισ ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ για δεφτερθ φορά μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ και κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ οδθγεί 
υποχρεωτικά ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι και ςτθν 
κιρυξθ του εργολάβου ζκπτωτου, ι ββ) ςτουσ οποίουσ ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ 





Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ 130/2020 

 

 -Σελίδα 24- 

 

προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι 
τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ 
εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του Ν. 3996/2011 (Αϋ 170) μζςα ςε χρονικό 
διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
τθσ προςφοράσ. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 
18 του ν. 4412/2016. Ειδικά, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται 
ιδίωσ, και όχι αποκλειςτικά, τα προβλεπόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ 
γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115) όπωσ ιςχφει. Συνεπϊσ, οι 
οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν ςτα οικεία πεδία του ΕΕΕΣ τισ τυχόν 
παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τισ 
ΥΑ 29164/755/27.06.2019 (Βϋ 2686/02.07.2019) και 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 
4997/31.12.2019) ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, ανεξαρτιτωσ του 
αρικμοφ των διενεργθκζντων ελζγχων από τουσ οποίουσ προκφπτουν και, του 
είδουσ των παραβάςεων που αφοροφν. Τυχόν παραβίαςθ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο ανωτζρω εδάφιο, δθλϊνεται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τόςο ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όςο και ωσ 
παραβίαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Ραράλειψθ τθσ ςχετικισ διλωςθσ ζςτω και 
ςε ζνα εκ των δυο πεδίων του ΕΕΕΣ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του υποψθφίου 
οικονομικοφ φορζα κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ θ) τθσ παροφςασ 
παραγράφου 2.2.3.4, ςτθν παραγράφο 2.2.3.7 και ςτουσ λοιποφσ όρουσ τθσ 
διακιρυξθσ. 
(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, 
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(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, 
(θ) εάν διαπιςτωκεί από τθν επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι το 
αποφαςίηον όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ ότι 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 προμθκειϊν και 
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 
Εάν ςτισ 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. 
Οι λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με τθν αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα αντιςτοιχοφν ςτο Μζροσ ΙΙΙ, Γ του ΕΕΕΣ.  
 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 (ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν ΑΕ), όπωσ 
ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 
Επεξιγθςθ: Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 
1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ 
ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο 
πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+. 
 
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ 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. 
 
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 , 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να 
προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν 
για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για 
τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει 
δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμίεσ που προκλικθκαν από το 
ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ 
περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ 
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ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, 
κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω 
ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα 
κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ 
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει 
χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
 
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν 
μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι 
απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.2.4. Ματαλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ. Ειδικότερα για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ορίηοντασ ρθτά τθν 
επωνυμία και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν και να διακζτουν 
άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με το Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/97) όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008) και ιςχφει ςιμερα. Θ 
εγγραφι των οικονομικϊν φορζων ςτο οικείο Επιμελθτιριο κακϊσ και θ άνω άδεια 
λειτουργίασ πρζπει να τελοφν ςε ιςχφ τόςο κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ τουσ όςο και κατά τθν θμζρα κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
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. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν 
τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ 
ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω 
οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. 
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 
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ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει υποχρεωτικά με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τα 
ανωτζρω ςτοιχεία και ζγγραφα και κα προςκομίςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία  ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν αποςτολι 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το 
άρκρο 103 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.5. Ρικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια. 
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να: 
- διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν, κατά τθν τελευταία τριετία (2017, 
2018, 2019), ίςο ι μεγαλφτερο με το 100% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ άνευ 
ΦΡΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ χωρίσ τθν προαίρεςθ. Σε περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται για όςεσ 
διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται. 
- διακζτουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν που αφορά ςτθν εκτζλεςθ ζργων 
ςυναφϊν προσ το αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ (παροχι υπθρεςιϊν 
φφλαξθσ), κατά τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ 
χριςεισ (ιτοι 2017, 2018, 2019) ι για όςο διάςτθμα αςκοφν τθν επιχειρθματικι 
τουσ δράςθ, εφόςον αυτό είναι μικρότερο, ίςο με το 100% του προχπολογιςμοφ, με 
ΦΡΑ, χωρίσ τθν προαίρεςθ. 
- Τα τελευταία τρία (3) ζτθ 2017, 2018, 2019 να ζχουν τουλάχιςτον μία 
κερδοφόρα χριςθ. Ωσ τελευταία χριςθ νοείται αυτι του ζτουσ 2019 και κα πρζπει 
να προςκομιςτοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθ διακιρυξθ. 
-  διακζτουν χρθματοπιςτωτικι ικανότθτα που να καλφπτει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΡΑ χωρίσ τθν προαίρεςθ. Ρροσ τοφτο κα 
πρζπει να κατακζςουν πρωτότυπθ βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ 
ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ με θμερομθνία ζκδοςθσ 
εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Από τθ βεβαίωςθ αυτι κα πρζπει να 
προκφπτει ςαφϊσ: α) ποιο ποςό διατίκεται ςτθν διαγωνιηόμενθ εταιρεία για 
χρθματοδότθςθ και πιςτοδοτιςεισ ϊςτε να κρικεί αν καλφπτει τισ απαιτοφμενεσ 
προχποκζςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ διακιρυξθσ, ιτοι το 100% τθσ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ άνευ ΦΡΑ και χωρίσ τθν προαίρεςθ και β) ποιο ποςό 
χωριςτά αφορά εγγυθτικζσ επιςτολζσ.  
-  διακζτουν Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ, αξίασ ίςθσ του 
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και χρόνο ιςχφοσ 
αντίςτοιχο με το χρόνο διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
προαίρεςθσ). Με το ςυμβόλαιο κα καλφπτονται ηθμίεσ ι βλάβεσ που τυχόν κα 
προκλθκοφν ςτο κτθριακό ςυγκρότθμα ι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ςτο εργαηόμενο ςε αυτιν προςωπικό ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, από 
υπαιτιότθτα του αναδόχου ι των υπαλλιλων του ι των προςτθκζντων του, 
ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων, οι οποίοι τυχόν κα εγείρουν αξίωςθ 
αποηθμίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου, κακϊσ και θ κλοπι 
κάκε υλικοφ ι αντικειμζνου. Σε περίπτωςθ που ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 





Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ 130/2020 

 

 -Σελίδα 28- 

 

προβλζπεται απαλλαγι του αςφαλιςτι, πρζπει να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ 
του ν. 1599/1986 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ κα καλφψει εξ ιδίων πόρων μζχρι το ποςό τθσ απαλλαγισ τον αςφαλιςτικό 
κίνδυνο και τισ όποιεσ υλικζσ ηθμιζσ και ςωματικζσ βλάβεσ προκφψουν. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν απαιτείται το γνιςιο 
τθσ υπογραφισ. Για τθν πλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου επάρκειασ δεν 
απαιτείται θ κατοχι του αςφαλιςτθρίου κατά τον χρόνο κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. 
Οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν εντόσ του Φακζλου Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
(αντί εν ιςχφ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου) υπεφκυνθ διλωςθ των ιδίων (τα φυςικά 
πρόςωπα) ι του νομίμου εκπροςϊπου τουσ (τα νομικά πρόςωπα), με βεβαίωςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ, ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχκοφν προςωρινοί 
Ανάδοχοι, και κλθκοφν να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, 
αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ επί ποινι εκπτϊςεωσ και ολικισ κατάπτωςθσ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, να προςκομίςουν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 
αςτικισ ευκφνθσ εν ιςχφ ςυνοδευόμενο με το ςχετικό παραςτατικό εξόφλθςθσ του 
αςφαλιςτθρίου, δυνάμει του οποίου κα καλφπτονται οι παραπάνω κίνδυνοι, το 
οποίο κα αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.  
Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τα ανωτζρω ςτοιχεία και 
ζγγραφα και κα προςκομίςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 103 του Ν. 
4412/2016. 
-   διακζτουν Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ λόγω Απϊλειασ 
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (cyberinsurance),  εν ιςχφ, με ποςό αςφάλιςθσ 
τουλάχιςτον 500.000,00€. Για τθν πλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου επάρκειασ 
δεν απαιτείται θ κατοχι του αςφαλιςτθρίου κατά τον χρόνο κατάκεςθσ τθσ 
προςφοράσ. Οι υποψιφιοι οφείλουν να προςκομίςουν εντόσ του Φακζλου Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ (αντί εν ιςχφ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου) υπεφκυνθ διλωςθ των ιδίων 
(τα φυςικά πρόςωπα) ι του νομίμου εκπροςϊπου τουσ (τα νομικά πρόςωπα), με 
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ, ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχκοφν 
προςωρινοί Ανάδοχοι, και κλθκοφν να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, 
αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ επί ποινι εκπτϊςεωσ και ολικισ κατάπτωςθσ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, να προςκομίςουν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 
Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ λόγω Απϊλειασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (cyberinsurance) εν 
ιςχφ ευκφνθσ ςυνοδευόμενο με το ςχετικό παραςτατικό εξόφλθςθσ του 
αςφαλιςτθρίου, δυνάμει του οποίου κα καλφπτονται οι παραπάνω κίνδυνοι, το 
οποίο κα αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί.  
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, όλεσ οι ανωτζρω απαιτιςεισ πρζπει 
να πλθροφνται ακροιςτικά από από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  
 
2.2.6. Φεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. 
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να: 
- υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ψθφιακά υπογεγραμμζνθ 
όπου κα αναφζρει ότι: 
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α) κα εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι με το 
ηθτοφμενο από τθ διακιρυξθ προςωπικό, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ διακιρυξθσ, αναφζροντασ τον αρικμό του προςωπικοφ που κα απαςχολιςουν, 
β) αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να υποβάλουν ονομαςτικι κατάςταςθ του 
προςωπικοφ με το οποίο κα εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ, ωσ προχπόκεςθ και όρο για 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

- τα τελευταία 3 ζτθ ιτοι τα ζτθ 2017 2018 2019, κατά ζτοσ, να ζχουν 
εκτελζςει τρεισ (3) ςυμβάςεισ με το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
φφλαξθσ ςε τρία (3) διαφορετικά νοςθλευτικά ιδρφματα (δθμόςια ι 
ιδιωτικά). Σε ότι αφορά τθν ζναρξθ των ςυμβάςεων μετά τθν 1/1/2017 
λαμβάνονται υπόψθ και ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραφεί ςε προγενζςτερθ 
θμερομθνία τθσ 1θσ/1/2017 ωςτόςο κατόπιν ενδεχόμενων παρατάςεων θ 
διάρκεια ιςχφσ τουσ ςυνεχίηει μετά τθν 1θ/1/2017 

- να διακζτουν μζςω όρο προςωπικοφ φφλαξθσ τα τελευταία 3 ζτθ (2017, 
2018, 2019) τουλάχιςτον 100 άτομα.. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν 
φορζων, θ εν λόγω απαίτθςθ πρζπει να πλθροφται ακροιςτικά από τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ ι από ζνα τουλάχιςτον μζλοσ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τα ανωτζρω ςτοιχεία και 
ζγγραφα και κα προςκομίςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 103 του ν. 
4412/2016. 
 
2.2.7. Σρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν 
να διακζτουν πιςτοποιθτικά αναγνωριςμζνων οίκων προτφπων ποιότθτασ ISO με τα 
οποία ςυμμορφϊνονται ςε ςχζςθ με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν 
(φφλαξθσ) και ειδικότερα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 (ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ), ISO 14001:2015 (ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ), OHSAS 
18001:2007 (ςφςτθμα διαχείριςθσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία), ISO 
27001:2013 (ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν), βεβαίωςθ 
ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του διεκνοφσ προτφπου ISO 
26000:2010 (ςφςτθμα διαχείριςθσ κοινωνικισ ευκφνθσ), βεβαίωςθ ςυμμόρφωςθσ 
για το ςφςτθμα διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων ςφμφωνα με τισ 
κατευκυντιριεσ του προτφπου BS10012, ISO 41001:2018 (FACILITY MANAGEMENT 
SYSTEMS) ςχετικά με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι τυχόν νζων εκδόςεων αυτϊν, ι 
αντίςτοιχων ςχετικϊν ςυςτθμάτων προτφπων. Ρροσ τοφτο προςκομίηουν τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από αναγνωριςμζνουσ οίκουσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εν λόγω απαίτθςθ πρζπει να 
πλθροφται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ . 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι διακζτει τα ανωτζρω ςτοιχεία και 
ζγγραφα και κα προςκομίςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με το άρκρο 103 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.8. Υτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων. 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν 
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με 
αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 
περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά 
τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ 
οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 
 
2.2.9. Επίςκεψθ ςτουσ χϊρουσ των Ρργανικϊν Ξονάδων «ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ» και 
«ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ». 
Οι Οικονομικοί φορείσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, οφείλουν να 
επιςκεφκοφν και να ξεναγθκοφν τουσ χϊρουσ των κτιρίων και του περιβάλλοντοσ 
χϊρου (ςυμπεριλαμβανομζνων και των χϊρων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων) των 
Οργανικϊν Μονάδων «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ», μετά από 
τθλεφωνικι επικοινωνία με: 
- κο Μιχαλόπουλο (Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Επιςταςίασ τθσ Οργανικισ 
Μονάδασ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») ςτο τθλ.: 213 2045052 & 2132041282 
Μετά τθν αυτοψία ςτουσ χϊρουσ των άνω Οργανικϊν Μονάδων, κα χορθγθκεί 
βεβαίωςθ από τον ανωτζρω Ρροϊςτάμενο με αναφορά του χρόνου διενζργειασ τθσ 
αυτοψίασ και των χϊρων που αυτι πραγματοποιικθκε. Τθ βεβαίωςθ αυτι κα 
πρζπει οι οικονομικοί φορείσ να ςυνυποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ μετά τα 
λοιπά δικαιολογθτικά ςτο φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ. 
 
2.2.10. Μανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ. 
2.2.10.1. Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν. 
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 των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 τθσ παροφςθσ, 
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Ραράρτθμα 2, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 
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ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου 
εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 
τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1 του εν λόγω Κανονιςμοφ. 
Το ΕΕΕΣ 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 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 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ 
τθσ ζνωςθσ. 
Το ΕΕΕΣ υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω ΕΣΘΔΘΣ και δεν απαιτείται θ κατάκεςι του 
ςε ζντυπθ μορφι. 
Θ υποβολι του ΕΕΕΣ παρζχει προαπόδειξθ, αντικακιςτϊντασ τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ (άρκρα 79, 79Α 
του ν. 4412/2016 και Κατευκυντιρια Οδθγία 15 ΕΑΑΔΘΣΥ). Κατά ςυνζπεια, τα 
αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ κακϊσ και τυχόν 
παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο μαηί με 
τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα, με τα οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ, κακϊσ και θ πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και 
δεν απαιτείται θ υποβολι τουσ μαηί με το ΕΕΕΣ. 
 
2.2.10.2. Αποδεικτικά μζςα. 
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.9, κρίνονται κατά 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 
παρ. 3 περ. γ’ του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 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 2.2.4-2.2.8). 
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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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
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 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 (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 
φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), που να είναι ςε 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 τθν υποβολι του, κακϊσ και 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) ςτου οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω 
πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει 
εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι 
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απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, 
το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για 
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου 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, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ 
Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από 
το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου «Υψθλισ» και «Ρολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων 
οικονομικϊν φορζων, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτζσ χαρακτθρίηονται βάςει των ΥΑ 
29164/755/27.06.2019 (Βϋ 2686/02.07.2019) και 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 
4997/31.12.2019).  
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 
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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. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται 
διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του 
άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα, ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 74 του ν. 4412/2016.  
 
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ 
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 κατά τα ειδικότερα οριηόμενα 
και ςτα άρκρα 76 και 77, κατά περίπτωςθ, του ν. 4412/2016. 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.  
Θ εγγραφι των οικονομικϊν φορζων ςτα οικεία επιμελθτιρια απαιτείται να είναι 
ςε ιςχφ, τόςο κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο και κατά τθν θμζρα 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  
Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν 
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εξισ: 
α) ςε περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν, δθμοςιευμζνουσ 
Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν 
(3) διαχειριςτικϊν χριςεων (ζτθ 2017, 2018, 2019) ι για όςο χρόνο 
δραςτθριοποιοφνται εφόςον είναι μικρότεροσ, ι υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 
1599/1986 ψθφιακά υπογεγραμμζνθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου 
κφκλου εργαςιϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ 
διακιρυξθσ, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν. Σε 
περίπτωςθ που δεν ζχει δθμοςιευκεί ο ιςολογιςμόσ του προθγοφμενου ζτουσ, τότε 
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προςκομίηονται οι ιςολογιςμοί των τριϊν (3) προθγοφμενων χριςεων αυτοφ. Σε 
περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ αποτελεί Ζνωςθ/Κοινοπραξία τα 
απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να 
υποβάλλονται χωριςτά όςα απαιτοφνται για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ 
ι/και ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία όςα απαιτοφνται. 
β) Τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα, εφόςον δεν διακζτουν ι 
δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω παραγράφων περί ιςολογιςμοφ και 
κφκλου εργαςιϊν, από όπου κα πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ:  

 ποιο ποςό διατίκεται ςτθν διαγωνιηόμενθ εταιρία για χρθματοδότθςθ και 
πιςτοδοτιςεισ ϊςτε να κρικεί αν καλφπτει τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Διακιρυξθσ, ιτοι το 100% τθσ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ και  

 ποιο ποςό χωριςτά αφορά εγγυθτικζσ επιςτολζσ.  
γ) Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ κα διακζτουν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο επαγγελματικισ 
αςτικισ ευκφνθσ ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων εν ιςχφ με ποςό αςφάλιςθσ 
ιςόποςθσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και με χρόνο ιςχφοσ αντίςτοιχο με το χρόνο 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, κακϊσ και το δικαίωμα προαίρεςθσ, 
εφ’ όςον αςκθκεί. Με το ςυμβόλαιο κα καλφπτονται ηθμίεσ ι βλάβεσ που τυχόν κα 
προκλθκοφν ςτο κτθριακό ςυγκρότθμα ι ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ςτο εργαηόμενο ςε αυτιν προςωπικό ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, από 
αποκλειςτικι αμζλεια του αναδόχου ι των υπαλλιλων του ι των προςτθκζντων 
του, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των πακόντων, οι οποίοι τυχόν κα εγείρουν 
αξίωςθ αποηθμίωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου, κακϊσ και θ 
κλοπι κάκε υλικοφ ι αντικειμζνου. Σε περίπτωςθ που ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 
προβλζπεται απαλλαγι πρζπει να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα 
καλφψει μζχρι το ποςό τθσ απαλλαγισ τισ όποιεσ υλικζσ ηθμιζσ και ςωματικζσ 
βλάβεσ προκφψουν. Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον 
προςφζροντα και δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ.  
Το ποςό του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ςυνακόλουκα και το φψοσ του απαιτοφμενου 
αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, κα προςδιοριςτεί βάςει τθσ οικονομικισ τουσ 
προςφοράσ.  
Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου ιςχφει ό,τι 
προβλζπεται ανωτζρω υπό τον όρο 2.2.5 για το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. 
Για τθν πλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου επάρκειασ δεν απαιτείται θ κατοχι 
του αςφαλιςτθρίου κατά τον χρόνο κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Απαιτείται θ 
κατάκεςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαιου εν ιςχφ ςυνοδευόμενο με το ςχετικό 
παραςτατικό εξόφλθςισ του επί ποινι εκπτϊςεωσ και ολικισ κατάπτωςθσ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ οριςτεί 
προςωρινόσ ανάδοχοσ και κλθκεί να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.  
Στισ περιπτϊςεισ όπου το ιςχφον αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο οικονομικοφ φορζα ο 
οποίοσ αναδείχκθκε ανάδοχοσ πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και των λοιπϊν όρων τθσ διακιρυξθσ, αλλά ζχει χρόνο λιξθσ 
προγενζςτερο του χρόνου λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, ο οικονομικόσ 
φορζασ δφναται να κατακζςει ωσ αποδεικτικό μζςο αυτό το αςφαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο εφόςον κατακζςει και υπεφκυνθ διλωςθ περί ανανζωςθσ του 
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ςυμβολαίου πριν τθν λιξθ του, για χρονικό διάςτθμα που κα καλφπτει κατ’ 
ελάχιςτο το χρονικό διάςτθμα που υπολείπεται ζωσ τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και για 
με ποςό αςφάλιςθσ ιςόποςο του αρχικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ 
ανεξαρτιτωσ του φψουσ του υπολειπόμενου τιμιματοσ του ανεκτζλεςτου μζρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ ζωσ εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι. 
δ) Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ λόγω Απϊλειασ Ρροςωπικϊν 
Δεδομζνων (cyberinsurance) εν ιςχφ. Για τθν πλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 
επάρκειασ δεν απαιτείται θ κατοχι του αςφαλιςτθρίου κατά τον χρόνο κατάκεςθσ 
τθσ προςφοράσ. Απαιτείται θ κατάκεςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαιου εν ιςχφ 
ςυνοδευόμενο με το ςχετικό παραςτατικό εξόφλθςισ του επί ποινι εκπτϊςεωσ και 
ολικισ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, εφόςον ο οικονομικόσ 
φορζασ οριςτεί προςωρινόσ ανάδοχοσ και κλθκεί να υποβάλει τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ.  
Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, όλεσ οι ανωτζρω απαιτιςεισ πρζπει 
να πλθροφνται ακροιςτικά από από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν: 
- κατάλογο των κυριότερων ςυμβάςεων για ζργα ςυναφι προσ το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ προκιρυξθσ (παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ), οι οποίεσ υλοποιικθκαν τθν 
τελευταία τριετία πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ ι για όςο 
χρόνο δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά, εφ’ όςον ο χρόνοσ αυτόσ είναι μικρότεροσ, 
με αναφορά του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ αποδζκτθ, τθσ αξίασ των ςυμβάςεων, των 
αντικειμζνων τουσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ χρονικισ διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, τα 
ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοδευόμενο, εάν μεν ο 
αποδζκτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ, με πιςτοποιθτικά (βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ 
ι πρωτόκολλα παραλαβισ) που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια 
Δθμόςια Αρχι, εάν δε (ο αποδζκτθσ) είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του 
φορζα αυτοφ ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ ι εάν δεν 
υφίςταται ζγγραφθ ςφμβαςθ, ςχετικά παραςτατικά (π.χ. τιμολόγια). Θ ςυνολικι 
δαπάνθ όλων των προςκομιηόμενων ςυμβάςεων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
ίςθ με το 50% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Εφόςον μια υπθρεςία δεν ζχει ολοκλθρωκεί, κα 
λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ τθσ εκτελεςκείςασ δαπάνθσ που καλφπτεται από 
βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ.  
 
Υπόδειγμα Ρίνακα Συμβάςεων 
 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (πλζον 
ΦΡΑ) 
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- αντίγραφο ειδικισ άδειασ λειτουργίασ εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ (οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα πάροχοι υπθρεςιϊν φφλαξθσ) 
ςφμφωνα με το Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α/97) όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 
3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008) και ιςχφει ςιμερα.  
- τα κάτωκι ςτοιχεία ςχετικά με το ηθτοφμενο από τθ διακιρυξθ προςωπικό: 
 ονομαςτικι κατάςταςθ του προςωπικοφ που κα απαςχολιςει 
(ςυμπεριλαμβανομζνου και   

του Επόπτθ) 
 αντίγραφο του Δελτίου Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ του προςωπικοφ που κα 
απαςχολιςει 
 ποινικό μθτρϊο του προςωπικοφ που κα απαςχολιςει 
 πιςτοποιθτικά υγείασ του προςωπικοφ που κα απαςχολιςει 
 βιογραφικά του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
 ςε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ τθσ αλλοδαπισ, αντίγραφο τθσ 
νόμιμθσ άδειασ παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα 
 
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ςχετικά 
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από αναγνωριςμζνουσ οίκουσ. 
 
Β.6. 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 νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 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 
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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.7. 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.  
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.8. H ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν, υποβάλλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και 
Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εργαςίασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων για τθ χοριγθςθ 
πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
«Υψθλισ» και «Ρολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου 
των υποψιφιων οικονομικϊν φορζων, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτζσ 
χαρακτθρίηονται βάςει των ΥΑ 29164/755/27.06.2019 (Βϋ 2686/02.07.2019) και 
60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β' 4997/31.12.2019). Το πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. 
Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι 
δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το χρονικό διάςτθμα που 
δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ προςκομίηουν υποχρεωτικά 
ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, 
περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.  
 
B.9. 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. 
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Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι 
κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι 
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
 
2.3. Μριτιρια Ανάκεςθσ. 
Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).  
 
2.4. Ματάρτιςθ - Σεριεχόμενο Σροςφορϊν. 
2.4.1. Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα 
1 τθσ Διακιρυξθσ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ και όχι ςε τμιματα, λόγω 
τθσ φφςθσ τουσ θ οποία επιτάςςει το ενιαίο τθσ προςφοράσ. 
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 κάκε 
επιμζρουσ οικονομικοφ φορζα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 
αυτισ. 
 
2.4.2. Χρόνοσ και Φρόποσ υποβολισ προςφορϊν.  
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν. 4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 αυτοφ και τθ, με αρικμό 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) 
Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «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..Η.ΔΗ.)» (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 ψθφικισ 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 με αρικμό 56902/215 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ.)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017). 
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. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν θλεκτρονικά 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 διακιρυξθ. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ 
τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ 
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, 
τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 
 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ 
προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα 
οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία 
που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του 
παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου .pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) 
πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf+. Εφόςον 
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οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.  
 
2.4.2.5. Ο χριςτθσ-οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ 
μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω. Ειδικότερα: 
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 παράγραφο του 
όρου 2.4.2.1 τθσ παροφςασ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
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. 
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. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 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. Σεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά».  
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 
1 και 3 του άρκρου 79 του ν.4412/2016 και ςτο Ραράρτθμα 2 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο 
ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
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www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα 2). Σε περίπτωςθ που επιλεχκεί ο μορφότυποσ .pdf θ 
ςυμπλιρωςθ μπορεί να γίνει χειρόγραφα, πλθν όμωσ, δεδομζνου ότι ο 
διαγωνιςμόσ είναι θλεκτρονικόσ, θ υπογραφι ςτο ΕΕΕΣ από τον προςφζροντα κα 
πρζπει να είναι ψθφιακι. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά υποβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016 και 
τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) 
εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται 
ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. 
εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 
γ) τθ βεβαίωςθ αυτοψίασ ςτουσ χϊρουσ των Οργανικϊν Μονάδων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
και «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ».   
 
2.4.3.2. H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο 
«Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» του Ραραρτιματοσ 1 τθσ Διακιρυξθσ, 
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων 
κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω 
Ραράρτθμα 1.  
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να 
ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 
που προτείνουν. 
 
2.4.4. Σεριεχόμενα Φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά»/Φρόποσ ςφνταξθσ και 
υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν. 
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα 
κριτιριο ανάκεςθσ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  
1. το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποδείγματοσ του Ραραρτιματοσ 3 τθσ 
διακιρυξθσ και  
2. τθν Ανάλυςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του τρόπου-μεκόδου υπολογιςμοφ-
προςδιοριςμοφ αυτισ τθσ τιμισ.  
Το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςυντάςςεται υποχρεωτικά ςφμφωνα το 
υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ 3 τθσ διακιρυξθσ. Το υπόδειγμα ςυμπλθρϊνεται, 
χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του, από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ εργατικι, αςφαλιςτικι και ςχετικι νομοκεςία επί ποινι απαραδζκτου 
τθσ προςφοράσ. Θ τιμι για κακζνα από τα πεδία του υποδείγματοσ κα είναι μια και 
μοναδικι. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε Ευρϊ (€) μπορεί να γίνεται μζχρι δφο δεκαδικά 
ψθφία. Το φψοσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τθν 
προχπολογιςκείςα δαπάνθ.  
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, 
για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 

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




Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ 130/2020 

 

 -Σελίδα 43- 

 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ αναλφονται ςτθν παρ. 5.1.2. Το 
εκάςτοτε ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. 
Υθμειοφται ότι θ παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% επί τθσ κακαρισ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν (άρκρο 64 του Ο. 4172/2013) δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται και δεν επιβαρφνει τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου. 
Επιςθμαίνεται ότι ο Ρροςφερόμενοσ Βαςικόσ Μθνιαίοσ Μιςκόσ πρζπει να είναι ίςοσ 
ι μεγαλφτεροσ από τον κατϊτατο μθνιαίο μιςκό, δθλαδι ο μιςκόσ αυτόσ, κα πρζπει 
να είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ από το βαςικό μιςκό όπωσ αυτόσ ορίηεται από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία και τισ επίςθσ ιςχφουςεσ κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ 
διακιρυξθσ ςυναφείσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, εφ’ όςον υπάρχουν, με ρθτι 
αναφορά ςε αυτζσ. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115): α) Τον αρικμό των 
εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ 
ςε βάρδιεσ οκτάωρθσ και εξάωρθσ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ με πρόβλεψθ 
θμιαπαςχόλθςθσ. γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται 
οι εργαηόμενοι. Αντίγραφό τθσ επιςυνάπτεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά. δ) Το 
φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 
αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων. ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με 
βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.  
Οι οικονομικοί φορείσ (εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ) εξειδικεφουν 
υποχρεωτικά, με ποινι αποκλειςμοφ, ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ τουσ υπό τον τίτλο «Ανάλυςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», τα ωσ άνω 
ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, όπου κα αναλφεται επαρκϊσ και με 
ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ υπολογιςμοφ-προςδιοριςμοφ των ςτοιχείων αυτισ.  
Υτθν προςφορά τουσ οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υπολογίηουν και εφλογο 
ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ και εφλογο ποςοςτό 
εργολαβικοφ κζρδουσ.  
Μάκε επιμζρουσ ςτοιχείο τθσ Ρικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να 
προςδιορίηεται και κα αιτιολογείται αναλυτικά και κα αναφζρεται/καταχωρείται 
διακριτά με αυτοτελι αναφορά του ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Ρικονομικισ 
Σροςφοράσ». Η υποχρζωςθ διακριτισ αναφοράσ αφορά και το διοικθτικό κόςτοσ 
παροχισ υπθρεςιϊν και το εργολαβικό κζρδοσ. 
Τα ςτοιχεία του κεφαλαίου «Ανάλυςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» χρθςιμοποιοφνται 
μόνο για τον αποκλειςμό προςφορϊν που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 
διακιρυξθσ και δεν αξιολογοφνται για τθν κατάταξθ του υποψθφίου. 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά, ςτο κεφάλαιο 
Ανάλυςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, το τυχόν μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται 
να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 
που προτείνουν.  
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε 
προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
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θμερϊν από τθν θμζρα κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ 
ευκφνθ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον 
προςφζροντα.  
3. Ρποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα 
διακιρυξθ αφενόσ είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο ο οποίοσ και οφείλει να 
εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα, αφετζρου δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ 
θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ 
για τθν Αρχι.  
Θ Οικονομικι Ρροςφορά (Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ και Ανάλυςθ 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ) ςε μορφι αρχείου .pdf, υπογράφεται ψθφιακά από τον 
νόμιμο εκπρόςωπο ι τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα και το 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζντυπο υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω του ΕΣΘΔΘΣ) 
ςτθν ανακζτουςα αρχι. 
 
2.4.5. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν. 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ 
για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ θμζρα 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. Στθν τελευταία περίπτωςθ θ 
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται 
οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
 
2.4.6. Νόγοι απόρριψθσ προςφορϊν. 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι 
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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 δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 
2.2.4 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
ςτ) 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 άρκρου 73 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, 
ι) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  
κ) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και  
κα) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ. 





Ανοικτόσ Θλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ 130/2020 

 

 -Σελίδα 46- 

 

ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ - ΑΠΙΡΝΡΓΗΥΗ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ   

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-
Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 17/11/2020  και ϊρα 10:00πμ 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», 
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που 
ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των ςθμείων και ςτοιχείων 
εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν 
υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.  
 
3.1.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν. 
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ 
Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των 
κειμζνων διατάξεων. 
Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν είναι θ Επιτροπι 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυγκροτείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4024/2011. 
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. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ελζγχει ςε κάκε περίπτωςθ, τθ γνθςιότθτα των εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν ςυμμετοχισ που προςκομίηουν οι διαγωνιηόμενοι ι τθσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ που προςκομίηει ο Ανάδοχοσ και δεν κα αποδίδει τισ 
εγγυιςεισ που ζχει ιδθ ςτα χζρια τθσ πριν τθν ανωτζρω διαπίςτωςθ. Αν 
διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ, οι διαγωνιηόμενοι κα 
αποκλείονται από το διαγωνιςμό και κα τουσ επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ.  
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. 
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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. 
Φα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ» & 
«Φεχνικι Σροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΥΗΔΗΥ, ςτουσ 
οικονομικοφσ φορείσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου 
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Ματά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
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, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 
και 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, κατ’ ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 
Φα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Ρικονομικι Σροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΥΗΔΗΥ,  ςτουσ προςφζροντεσ 
μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του 
ωσ άνω ςταδίου. Ματά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία 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. 
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3.2. Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ- Δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ. 
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 που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.10.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ 
και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4-
2.2.8 αυτισ. 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό 
ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και 
προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά 
τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ 
ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά 
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ 
τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν 
ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
παρ. 5.3 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. 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
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ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 
2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ 
παροφςασ.  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ 
οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του. 
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν 
αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4- 2.2.9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ 
ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ 
τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ 
του διαγωνιςμοφ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. 
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ 
τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
 
3.3. Ματακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε 
κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 
Συςτιματοσ. 
Θ 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 ςωρρευτικά τα εξισ: 
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,  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο 
τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο 
πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 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 (ςφμβαςθσ), κζτοντάσ του προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τισ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό (ςφμβαςθ) ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω 
ςυμφωνθτικό (ςφμβαςθ) 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 προςφορά.  
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν προςζλκει κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται ςφμφωνα με το 
άρκρο 106 παρ. 1 περ. β’ του ν. 4412/2016. 
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε διαπραγμάτευςθ τιμισ με 
τον οριςτικό ανάδοχο πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
 
3.4. Σροδικαςτικζσ Σροςφυγζσ- Σροςωρινι Δικαςτικι Σροςταςία. 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από 
εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ 
νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ 
κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα 
ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε 
αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ 
που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ 
τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ.  
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το 
ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), 
το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι ι προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται 
παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα 
ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με 
αρικμ. 56902/215 Υ.Α. 
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ 
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 
τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ 
κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται 
με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 
του ν. 4412/2016.  
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά 
το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 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, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 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 
διαδικαςίασ. 
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. 
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ 
τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 
άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ 
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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 δικαςτθρίου. 
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. 
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 προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν 
προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ 
ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 
368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
 
3.5. Ξαταίωςθ Διαδικαςίασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει 
αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του 
άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, 
να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ 
ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα 
ι θ παράλειψθ. 
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ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ  

4.1. 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, μθ ςυνυπολογιηόμενου του ΦΡΑ και 
του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ 
παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το 
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ 
τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία 
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 
 
4.2.  Υυμβατικό Σλαίςιο - Εφαρμοςτζα Οομοκεςία. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, 
όπωσ ζχει τροπποιθκεί και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
 
4.3. ροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, 
οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των 
ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
Οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 5 τθσ 
παροφςθσ. 
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ: 
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. β) Τισ θμζρεσ και 
τισ ϊρεσ εργαςίασ ςε βάρδιεσ οκτάωρθσ και εξάωρθσ απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με τα 
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οριηόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν 
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ 
που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων. ε) Το 
φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.  
Οι οικονομικοί φορείσ (εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ) εξειδικεφουν 
υποχρεωτικά, με ποινι αποκλειςμοφ, ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ τουσ υπό τον τίτλο «Ανάλυςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», τα ωσ άνω 
ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, όπου κα αναλφεται επαρκϊσ και με 
ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ υπολογιςμοφ-προςδιοριςμοφ των ςτοιχείων αυτισ.  
Υτθν προςφορά τουσ οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υπολογίηουν και εφλογο 
ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ και εφλογο ποςοςτό 
εργολαβικοφ κζρδουσ.  
Μάκε επιμζρουσ ςτοιχείο τθσ Ρικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να 
προςδιορίηεται και κα αιτιολογείται αναλυτικά και κα αναφζρεται/καταχωρείται 
διακριτά με αυτοτελι αναφορά του ςτο κεφάλαιο «Ανάλυςθ Ρικονομικισ 
Σροςφοράσ». Η υποχρζωςθ διακριτισ αναφοράσ αφορά και το διοικθτικό κόςτοσ 
παροχισ υπθρεςιϊν και το εργολαβικό κζρδοσ. 
Επιπροςκζτωσ, οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν 
προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαηόμενοι, εφ’ όςον υπάρχουν. Στθ ςφμβαςθ που ςυνάπτει θ 
εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι με τουσ οικονομικοφσ φορείσ περιλαμβάνονται τα 
ανωτζρω ςτοιχεία αϋ ζωσ εϋ, κακϊσ και ειδικόσ όροσ για τθν εφαρμογι των 
διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί 
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 
κινδφνου. Πταν δεν αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία και όροι, θ ςφμβαςθ είναι 
άκυρθ και απορρίπτεται θ δαπάνθ πλθρωμισ. Θ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον 
ανάδοχο ακολουκεί το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ 4 με τισ τυχόν απαραίτθτεσ 
αλλαγζσ ςε αυτό. 
 
4.4. Χπεργολαβία. 
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ δεν 
ζχει δικαίωμα, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να 
ανακζτει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
υπεργολαβικά ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, εφόςον δεν ζχει δθλωκεί αυτό 
ςτθν προςφορά του. 
 
4.4.2. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε 
υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. Ο 
Ανάδοχοσ που ανακζτει τθν εκτζλεςθ του ζργου ι μζροσ του ζργου ςε υπεργολάβο, 
υποχρεοφται άμεςα να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Ο 
Ανάδοχοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι 
των εργαηομζνων για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  
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4.4.3. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των 
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε 
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε 
από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 
 
4.4.4. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για 
τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα 
αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.10.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) 
τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν 
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που 
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 
 
4.5. Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ. 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ, τθρουμζνων των όρων και των προχποκζςεων τθσ 
παραγράφου 1.3 τθσ διακιρυξθσ.  
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει 
μόνο εγγράφωσ, κα υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, 
αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ και τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 
 
4.6. Δικαίωμα καταγγελίασ και μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ,  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα 
ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ 
των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ 
οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
Υε περίπτωςθ κατακφρωςθσ αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ από τθν ΕΜΑΣΧ, τθν ΧΣΕ, 
το Χπουργείο ι άλλο Φορζα, ι τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Οοςοκομείου μζςω 
άλλθσ προβλεπόμενθσ από το νόμο διαδικαςίασ, το Οοςοκομείο δφναται να λφςει 
τθ ςφμβαςθ μονομερϊσ χωρίσ δικαίωμα του αναδόχου για αποηθμίωςθ. 
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ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ  

5.1. Φρόποσ πλθρωμισ. 
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ςε μθνιαία βάςθ, 
ςε ιςόποςεσ δόςεισ, ςτο 100% τθσ μθνιαίασ ςυμβατικισ αξίασ.  
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται μετά τθν τμθματικι ανά 
περίπτωςθ οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ 
πρακτικοφ παραλαβισ και καλισ εκτζλεςθσ, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από το παρόν άρκρο και από 
τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  
, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Θ προκεςμία πλθρωμισ 
αναςτζλλεται ςε περίπτωςθ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ ι δικαςτικϊν διενζξεων.  
 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 375 του ν. 
4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ 
επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του 
χαρτοςιμου. 
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ 
1191/2017 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων, επιβάλλεται δε επί τθσ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, κακϊσ και επί τθσ αξίασ κάκε είδουσ δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ 
υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 
δ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό 
αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
ε) Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των 
υπθρεςιϊν (άρκρο 64 του ν. 4172/2013). Η εν λόγω παρακράτθςθ δεν 
ςυμπεριλαμβάνεται ςε και δεν επιβαρφνει τθν οικονομικι προςφορά του 
αναδόχου. 
 
5.2. Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Μυρϊςεισ. 
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, 
κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ 
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με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 203 
του ν. 4412/2016, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν 
ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, 
θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία 
που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ, 
κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι 
λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται 
θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν.  
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από 
κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
 
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ 
τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για 
πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 
50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται 
ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ 
αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ 
από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 
δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν 
οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα 
ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
δ) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά/αντικακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ 
προςωπικοφ, υλικϊν, εργαλείων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και κάκε παράλειψθ ι 
πλθμμελι εργαςία που παρατθρείται από κεςμικό φορζα του Νοςοκομείου (Τμιμα 
Επιςταςίασ- Ιματιςμοφ, Επιτροπι παραλαβισ υπθρεςιϊν) και γνωςτοποιείται ςτον 
ανάδοχο. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει/ αντικαταςτιςει ότι του ζχει 
ηθτθκεί, το Νοςοκομείο για κάκε παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία, που δεν 
αποκαταςτακεί ςτθν ταχκείςα, από τον κεςμικό φορζα, θμερομθνία/χρόνο, 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα αρχικά ίςθ με ποςοςτό 1% επί τθσ μθνιαίασ αμοιβισ. Επί 
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επανάλθψθσ/υποτροπισ επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με ποςοςτό από 3 ζωσ 10% 
επί τθσ μθνιαίασ αμοιβισ. 
ε) Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο, 
προκειμζνου να ελεγχκεί το επίπεδο υγείασ των εργαηομζνων του ανάδοχου, με τθ 
διενζργεια ςχετικϊν εργαςτθριακϊν και κλινικϊν εξετάςεων, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ι του Επόπτθ Υγείασ. Σε 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι οι εργαηόμενοι δεν ζχουν υποβλθκεί ςτον ςχετικό 
ιατρικό ζλεγχο πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ οι εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 
επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το Νοςοκομείο, πζραν του 
μζτρου τθσ καταβολισ των εξόδων διενζργειασ εργαςτθριακϊν εξετάςεων, διατθρεί 
το δικαίωμα επιβολισ ποινικισ ριτρασ ςε ποςοςτό ίςο με το 1% τθσ μθνιαίασ 
αμοιβισ. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ/υποτροπισ το ποςοςτό τθσ ποινικισ ριτρασ 
κυμαίνεται ςε ποςοςτό από 3 ζωσ 10% τθσ μθνιαίασ αμοιβισ. 
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
είναι λιγότεροσ από εκείνον που αναγράφεται ςτο πρόγραμμα εργαςίασ και που 
ζχει ςυμφωνθκεί βάςει ςφμβαςθσ, το Νοςοκομείο, ανεξαρτιτωσ τθσ άνω ειδικισ 
όχλθςθσ του όρου 5.2.1, δφναται να επιβάλει και τισ παρακάτω ποινζσ ςτον 
ανάδοχο:  
- Για τθν απουςία κάκε ατόμου, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο ποςό 
των 44 ευρϊ.  
- Για τθν απουςία μζχρι 3 ατόμων, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο 
ποςό των 132 ευρϊ. 
- Για τθν απουςία μζχρι 4 ατόμων, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο 
ποςό των 176 ευρϊ.  
- Για τθν απουςία μζχρι 5 ατόμων, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο 
ποςό των 440 ευρϊ. 
- Για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ του προςωπικοφ φφλαξθσ, 
καταβολι προςτίμου ςτο ποςό των 50 ευρϊ 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν μαοιβι του 
αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ φφλαξθσ και μθ τιρθςθσ του 
προβλεπόμενου προγράμματοσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί δικαίωμα 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να 
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
 
5.3. Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων. 
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου- 
Κυρϊςεισ), 6.1. (Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ), 6.3. (Ραραλαβι του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ), 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 
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ν. 4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, 
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί 
θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 
 
5.4. Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν. 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν που ςυνάπτεται  ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο Ακθνϊν, 
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 του ν. 4412/2016 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ ΧΝΡΣΡΙΗΥΗΥ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ 

6.1. Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, θ οποία ενθμερϊνεται από τα 
Τμιματα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ των Οργανικϊν Μονάδων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και 
«ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων. Θ Επιτροπι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ζντυπθ αλλθλογραφία με το Νοςοκομείο 
(ιδιαίτερα με το αρμόδιο Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ κάκε Οργανικισ Μονάδασ) 
προσ διατφπωςθ τυχόν παραπόνων, παραλείψεων και επιςθμάνςεων ι απαντιςεων 
επί παραπόνων, παραλείψεων και επιςθμάνςεων/παρατθριςεων/ ςυςτάςεων του 
Νοςοκομείου προσ τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει Επόπτθ και να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ 
αρμόδιουσ του Νοςοκομείου (ιδιαίτερα με το αρμόδιο Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ 
κάκε Οργανικισ Μονάδασ) με ςκοπό τθν αναγραφι ςε αυτό των τυχόν 
παραλείψεων όςο και παραπόνων και τθν τεκμθρίωςθ των αναφερόμενων 
γεγονότων. 
Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον 
ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ/προςζλευςθ του 
προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον 
Επόπτθ του Αναδόχου και το αρμόδιο Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ, που μπορεί να 
ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ Οι καταγραφζσ ςτο εν λόγω 
θμερολόγιο αποτελοφν κριτιριο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 
 
6.2. Σαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 
και 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν 
οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν 
τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
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εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 
παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.  
Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από 
επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, 
ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που 
πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν 
τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 
αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 
6.3. Απόρριψθ παραδοτζων- Αντικατάςταςθ. 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να 
είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
6.4. Αναπροςαρμογι τιμισ.  
Δεν προβλζπεται ριτρα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 
 
6.5. Ματαγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Χποκατάςταςθ Αναδόχου. 
6.5.1. 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 
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ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.5.2. 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.  
 
6.5.3. 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 
αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που 
είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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ΣΑΤΑΤΦΗΞΑΦΑ 

ΣΑΤΑΤΦΗΞΑ 1 
 

ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΗΥ ΥΧΞΒΑΥΗΥ- ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ 
 

ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΘΕΙΥΑ ΔΑΣΑΟΗ  

Α. Για το πρϊτο (1) ζτοσ 

α/α Σεριγραφι Χπθρεςιϊν Ξ/Ξ Σοςότθτα Δαπάνθ 

1 Ραροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ Υπθρεςία 1 1.531.089,25 € 

 

Β. Σροαίρεςθ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ 

α/α Σεριγραφι Χπθρεςιϊν Ξ/Ξ Σοςότθτα Δαπάνθ 

1 Ραροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ Υπθρεςία 1 1.531.089,25 € 

 
 

ΦΕΧΟΙΜΕΥ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΕΥ ΣΑΤΡΧΗΥ ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ ΦΧΝΑΠΗΥ ΓΙΑ ΦΙΥ ΡΤΓΑΟΙΜΕΥ 
ΞΡΟΑΔΕΥ «ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ» ΜΑΙ «ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ» 
 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΙΑ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα 

ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ 

απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο 

απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΓΟΤ 

Η θχιαμε θαη ν έιεγρνο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζε νθηάσξεο βάξδηεο, απφ εβδνκήληα (70) 

σο αθνινχζσο : 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ 

ΗΜΔΡΔ ΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΑ  

Πεξηγξαθή 

Πξωηλή 

βάξδηα 

06:00 – 14:00 

Απνγεπκαηηλή 

βάξδηα 

14:00 – 22:00 

Νπρηεξηλή 

βάξδηα 

22:00 – 06:00 

ύλνιν 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 15 θχιαθεο 12 θχιαθεο 9 θχιαθεο 43 θύιαθεο 

Σάββαηα – Κπξηαθέο – 

Αξγίεο 
12 θχιαθεο  9 θχιαθεο 7 θχιαθεο 34 θύιαθεο 

 

ΗΜΔΡΔ ΓΔΝΙΚΗ ΔΦΗΜΔΡΙΑ  

Πεξηγξαθή Πξωηλή Απνγεπκαηηλή Νπρηεξηλή ύλνιν 
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βάξδηα 

06:00 – 14:00 

βάξδηα 

14:00 – 22:00 

βάξδηα 

22:00 – 06:00 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 15 θχιαθεο 18 θχιαθεο 12 θχιαθεο  53 θύιαθεο 

Σάββαηα – Κπξηαθέο – 

Αξγίεο 
16 θχιαθεο 18 θχιαθεο 12 θχιαθεο 49 θύιαθεο 

 

ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ 

 

Πεξηγξαθή 

Πξωηλή 

βάξδηα 

06:00 – 14:00 

Απνγεπκαηηλή 

βάξδηα 

14:00 – 22:00 

Νπρηεξηλή 

βάξδηα 

22:00 – 06:00 

ύλνιν 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 2 θχιαθεο 1 θχιαθαο 1 θχιαθαο 4 θύιαθεο 

Σάββαηα – Κπξηαθέο – 

Αξγίεο 
1 θχιαθαο  1 θχιαθαο 1 θχιαθαο 3 θύιαθεο 

 

ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΞΔΝΧΝΑ 

Πεξηγξαθή 

Πξωηλή 

βάξδηα 

06:00 – 14:00 

Απνγεπκαηηλή 

βάξδηα 

14:00 – 22:00 

Νπρηεξηλή 

βάξδηα 

22:00 – 06:00 

ύλνιν 

Γεπηέξα έσο Κπξηαθή 1 θχιαθαο 1 θχιαθαο 1 θχιαθαο 3 θύιαθεο 

 

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ θαη έθηαθηεο αλάγθεο 

θχιαμεο.  

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη : 

1. Θα αληηθαζηζηά ακέζσο ζε πεξίπησζε ππφδεημεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, άηνκν ή 

άηνκα πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ή θξίλνληαη αθαηάιιεια γηα ην Ίδξπκα. 

2. Θα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ δειαδή απφ άπνςε εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκίκσλ 

δηαηάμεσλ πεξί ακνηβψλ σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

απνδεκηψζεσλ εηζθνξψλ, θιπ. θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε έλαληη 

ησλ Διιεληθψλ αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 

απηνχο. 

3. Θα εθπιεξψλεη φιεο ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηνπ δεκνζίνπ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη θάζε ηξίηνπ θαη κε νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε 

κηζζνδνζία ή απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ. 

4. Οη εξγαδφκελνη ζα κηζζνδνηνχληαη κέζσ ηξαπέδεο θαη ν αλάδνρνο ζα 

πξνζθνκίδεη ηα απνδεηθηηθά θαηάζεζεο ηεο κηζζνδνζίαο (π.ρ. εληνιέο 

πίζησζεο ινγαξηαζκψλ) απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν αλάδνρνο έρεη 

θαηαζέζεη ηε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο (ε 

ελ ιφγσ κηζζνδνζία ζα πξέπεη λα αθνξά ηνλ πξνεγνχκελν κήλα απφ απηφλ 

γηα ηνλ νπνίν έρεη εθδνζεί ην ηηκνιφγην πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ θαη λα είλαη 

εκθαλέο ην πνζφ ηεο πίζησζεο ζε θάζε εξγαδφκελν αλαιπηηθά). 

5. Θα γλσζηνπνηεί εγθαίξσο ζε θάζε κέινο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ φηη: Έλαληη απηνχ (ηνπ πξνζσπηθνχ) ζα ππέρεη απηφο θαη κφλνλ φιεο ηηο 

εθ ηνπ λφκνπ θαη ηεο ζπκβάζεσο αζηηθέο θαη ινηπέο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο. 

 

Δπίζεο ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη πιήξσο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ φπνπ ζα ηεξείηαη ηάμε. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ – ΠΡΟΟΝΣΑ 

Τν πξνζσπηθφ θχιαμεο ζα απαξηίδεηαη απφ ππεχζπλα άηνκα κε πιήξε γλψζε φηη 

έρνπλ ηελ επζχλε αζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξν γηα φιν 

ην 24σξν. Σπγθεθξηκέλα θάζε θχιαθαο: 

1. Θα θέξεη νκνηφκνξθε θαη νκνηφρξσκε ελδπκαζία (ζηνιή), ε νπνία ζα είλαη 

εγθεθξηκέλε θαη ζα θέξεη ηα πξνβιεπφκελα δηαθξηηηθά, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1342/1938 «Πεξί Κξαηηθψλ Σεκαηψλ θαη ζηνιψλ 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Ιδησηηθψλ Οξγαλψζεσλ» (ΦΔΚ 290 Α΄), (κε 

κηθξή ηακπέια ζην αξηζηεξφ εκηζσξάθην φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην 

νλνκαηεπψλπκν ηνπ εξγαδφκελνπ, ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ν βαζκφο θιπ) 

θαη ζα έρεη πάληνηε άςνγε εμσηεξηθή εκθάληζε.  

2. Θα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αζζελψλ, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηε θχιαμε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

απηνχ. Τν παξάζηεκα θαη ε ζσκαηηθή ηνπ δηάπιαζε ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

πξνθαινχλ θαη’ αξράο εθηίκεζε, ζεβαζκφ ζηνπο εηζεξρφκελνπο αιιά θαη ην 

αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπγθεληξψλνπλ ηα ζσκαηηθά 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 

3. Θα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο θαιήο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ. Θα είλαη 

εχζηξνθν, ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα επηβνιήο, ζα είλαη επγεληθφ αιιά θαη 

απζηεξφ θαη ζα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί κε απνηειεζκαηηθφ θαη κε 

ελδεδεηγκέλν ηξφπν θάζε απιή ή ζχλζεηε θαηάζηαζε. Μέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πνπ ζα είλαη ζην θεληξηθφ ζπξσξείν, ζα θαηέρεη βαζηθέο γλψζεηο Αγγιηθήο 

γιψζζαο θαη Η/Υ.  

4. Τν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζα έρεη ηελ 

θαηάιιειε γλψζε γηα ηελ θχιαμε (άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, 

παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θιπ) θαη  ζα δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε εκπεηξία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα έρεη πξνυπεξεζία σο  θχιαθαο γηα 

ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε  . 

5. Θα ελεκεξσζεί, κειεηήζεη θαη εμνηθεησζεί κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

αζθάιεηαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε, αλ απαηηεζεί, λα ηηο ρεηξηζζεί πνιχ θαιά. 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο πξνβιέπνπλ πνηεο αθξηβψο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ 

θαη κε πνηα πξνηεξαηφηεηα ζε θάζε έθηαθην ζπκβάλ π.ρ. δηάξξεμε, ππξθαγηά, 

ηξνκνθξαηηθή απεηιή ,αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ απφ ειεθηξηθφ ξεχκα, δηαξξνή 

λεξνχ θιπ  

6. Θα ελεκεξσζεί, κειεηήζεη θαη εμνηθεησζεί κε ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ 

αζθάιεηαο, θαη θπξίσο ππξνζβεζηήξσλ (ππξαζθάιεηα),  ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε αλ απαηηεζεί, λα ρεηξηζηεί πνιχ θαιά ηνλ εμνπιηζκφ απηφ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7. Τν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα εξγάδεηαη ΑΠΟΚΛΔΙΣΤΙΚΑ θαη κφλν ζηνλ 

αλάδνρν πνπ ζα αλαιάβεη ηε θχιαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8. Θα παξακέλεη ζηαζεξφ θαη δελ ζα γίλνληαη αιιαγέο ζηα πξφζσπα κε ηελ 

εμαίξεζε πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο, ή αλεπάξθεηα ηνπ ππαιιήινπ, ή αλ 

δεηεζεί αληηθαηάζηαζε αηφκνπ απφ ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε πνπ 

πξνθχςνπλ γεγνλφηα. 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΦΤΑΛΞΗ 
Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη :  

1. Δηδηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο βάζεη ηνπ Ν. 2518/97 άξζξν 2 φ-πσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη  

2. Θα πξνκεζεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ 
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 Σηνιή εξγαζίαο ρεηκεξηλή - ζεξηλή 

 Αιεμίζθαηξν γηιέθν  

 Δηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο (ηαπηφηεηα αλαγλψξηζεο) 

 Δηδηθφ δηαθξηηηθφ ζήκα 

 Αζπξκάηνπο επηθνηλσλίαο (1 γηα θάζε θχιαθα) 

 Κηλεηφ ηειέθσλν (1 αλά βάξδηα) 

 Φαθνχο ηζρπξήο δέζκεο  

 Σθπξίρηξα 

 Φσζθνξίδνλ γηιέθν  

 Λνηπά κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, αδηάβξνρα θ.ι.π.) 

 

Τα άηνκα ηεο θχιαμεο ζα είλαη ππνρξεσκέλα γηα ηα παξαθάησ : 

1. Η θχιαμε θαη ν έιεγρνο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε, ζε ηξεηο νθηάσξεο βάξδηεο: 

- 06:00 – 14:00 Πξωηλή Βάξδηα 

- 14:00 – 22:00 Απνγεπκαηηλή Βάξδηα 

- 22:00 – 06:00 Βξαδηλή Βάξδηα 
2. Η επηηήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θχιαμε θηλεηψλ θαη 

αθηλήησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απηνχ. Πξφιεςε 

ελδερφκελεο δνιηνθζνξάο. 

3. Έιεγρνο ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ πνιηηψλ. 

4. Δληνπηζκφο θαη έιεγρνο ππφπησλ αηφκσλ ηφζν ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, 

φζν θαη ζηνλ εμσηεξηθφ πεξίγπξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο απνθπγή 

επηθίλδπλσλ ελεξγεηψλ ζε βάξνο ηνπ θαη ηε δηαζθάιηζε – ζε θάζε πεξίπησζε 

– ηεο νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

5. Έιεγρνο θαη απνκάθξπλζε επαηηψλ θαη άιισλ πεξηζσξηαθψλ αηφκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ σο θαηάιπκα. 

6. Απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε θάζε είδνπο κηθξνπσιεηέο, ιαρεηνπψιεο, 

κηθξνεκπφξνπο θαη αθηζνθνιιεηέο δηαθήκηζεο πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

7. Άκεζε επέκβαζε γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 

ππξαζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ έγθαηξε εηδνπνίεζε ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο (Τει. 199). 

8. Η παξνρή θάζε ζπλδξνκήο – βνήζεηαο ζηνπο αζζελείο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ, ζε 

πεξίπησζε εθθέλσζεο ιφγσ έθηαθησλ γεγνλφησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππεχζπλνπο θνξείο απηνχ. 

9. Η εηδνπνίεζε ηεο Άκεζεο Γξάζεο φπνπ θαη φηαλ απαηηείηαη (Τει. 100). 

10. Η απαγφξεπζε εηζφδνπ νρεκάησλ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρψξσλ ηνπ γηα ζηάζκεπζε. 

11. Οη πεξηνδηθνί ηαθηηθνί αιιά θαη έθηαθηνη έιεγρνη (πεξίπνινη) αλ απαηηείηαη, 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη ν έιεγρνο θιεηδηψλ – 

ξνινγηψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε επαίζζεηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην Γξαθείν Δπηζηαζίαο. 

12. Έιεγρνο, απζηεξή ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ην ωξάξην ηωλ επηζθεπηώλ, πξνθεηκέλνπ ην 

Ιαηξηθφ θαη Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ λα επηηειεί απξφζθνπηα ηα θαζήθνληά 

ηνπ γηα ηελ λνζειεία ησλ αζζελψλ. Οη έιεγρνη ζηνπο Ννζειεπηηθνχο Άμνλεο, 

ζα είλαη ζπλερείο θαη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 
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13. Ο απζηεξφο έιεγρνο θαη ε απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ 

Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

14. Σε πεξίπησζε επεηζνδίσλ, ππάξμεσο θηλδχλνπ γηα ηνπο αζζελείο, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ησλ ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ απηνχ, ην πξνζσπηθφ 

αζθαιείαο παξεκβαίλεη κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ησλ επεηζνδίσλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο απηψλ. 

15. Άκεζε ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ αξκνδίσλ 

Γηθαζηηθψλ αξρψλ γηα θάζε παξάλνκε ελέξγεηα πνπ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε 

ησλ. 

16. Άκεζε επέκβαζε ζε άηνκα πνπ πξνέβεζαλ ζε έθλνκεο πξάμεηο ή πξνθάιεζαλ 

επεηζφδηα ή θηλδχλνπο γηα ηνπο αζζελείο, ην πξνζσπηθφ θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο παξαδίδνπλ ζηελ Αζηπλνκία. 

17. Απζηεξή ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο εζπρίαο. 

18. Έιεγρνο ηελ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ζηελ είζνδν απηνχ, πξνο απνθπγή θαζπζηεξήζεηο αζζελνθφξσλ θαη ηελ 

θαηάιεςε πξνθαζνξηζκέλσλ ζέζεσλ πάξθηλγθ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

19. Τήξεζε βηβιίνπ ζπκβάλησλ πνπ ζα παξαδίδεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο. 

20. Όιν ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο ζα επξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία θαη 

θαζνδήγεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα εθηεινχλ ηηο 

εληνιέο γηα επέκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ απαηηεζεί. 

21. Σε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε θάζε βάξδηα ζα πξνΐζηαηαη αξρηθχιαθαο ν νπνίνο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπλνιηθή θαζεκεξηλή δχλακε. 

22. Τν ζχλδεζκν κε ην λνζνθνκείν ζα έρνπλ νη αξρηθχιαθεο θαη ν επφπηεο, νη 

νπνίνη ζα είλαη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπλνιηθή θαζεκεξηλή δχλακε. 

23. Τν φλνκα θαη ε ζέζε θχιαμεο ηνπ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο, ζα είλαη γλσζηφ 

ζην Ννζνθνκείν κέζσ ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη ζα 

παξαδίδεηαη θάζε Γεπηέξα ή Παξαζθεπή, ζηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

24. Οη θχιαθεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία ζπλερνχο θχιαμεο (ζηαηηθή) θαη ζε 

πεξηπνιίεο. 

25. Θα θέξνπλ (ππνρξεσηηθά) άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη ζε εκθαλέο 

ζεκείν ηεο ζηνιήο ηνπο ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο θαη ν βαζκφο 

πνπ θέξνπλ. 

26. Η Παξνρή θάζε ζπλδξνκήο – βνήζεηαο ζηνπο αζζελείο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ, ζε 

πεξίπησζε εθθέλσζεο ιφγσ έθηαθησλ γεγνλφησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππεχζπλνπο θνξείο απηνχ. 

27. Απαγφξεπζε ηεο εηζφδνπ ζην Ννζνθνκείν ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ε ιήςε 

θσηνγξαθηψλ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, εθηφο αλ έρεη δνζεί ζρεηηθή άδεηα απφ 

ηε Γηνίθεζε απηνχ. 

28. Έιεγρνο, ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο, ζηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ ππάξρεη  κεγάινο αξηζκφο ησλ πξνζεξρφκελσλ 

αζζελψλ. 

 

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΙ ΗΜΔΡΔ ΓΔΝΙΚΗ ΔΦΗΜΔΡΙΑ 

1. Έιεγρνο θαη επηηήξεζε ηνπ ρψξνπ ησλ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΧΝ 

(Σ.Δ.Π.), κε ζθνπφ ηελ απνθπγή θαη πξφιεςε επεηζνδίσλ ζε βάξνο ησλ 
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αζζελψλ, ησλ ζπλνδψλ ησλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ινηπψλ 

επηζθεπηψλ. 

2. Έιεγρνο ηεο παξακνλήο ησλ ζπλνδψλ ησλ αζζελψλ ζην ρψξν ησλ Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ θαη απνκάθξπλζή ηνπο ζε πεξίπησζε ζπλσζηηζκνχ, ψζηε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ λα παξέρεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ππεξεζίεο 

ζηνπο αζζελείο. 

3. Απνηξνπή πξάμεσλ βαλδαιηζκνχ ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4. Έιεγρνο θαη δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο θάζε ηξνρνθφξνπ πνπ 

πξνζέξρεηαη ζην ρψξν ησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ – ππνδνρήο ησλ 

αζζελψλ θαη εηδηθά ησλ αζζελνθφξσλ. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ αζζελψλ απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα αζζελνθόξα θαη ινηπά νρήκαηα 

απνκαθξύλνληαη άκεζα απφ ηνλ πξναχιην θαη κηθξήο έθηαζεο ρψξν ησλ 

Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ, ψζηε απηφο λα είλαη ειεχζεξνο γηα άκεζε θαη 

ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε εμππεξέηεζε ησλ πξνζεξρφκελσλ αζζελψλ. 

 

ΒΑΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΦΤΛΑΚΧΝ) 

1. Τν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ζα γλσξίδεη ηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην 21
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην 60

ν
 έηνο. 

2. Σε θάζε βάξδηα απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, ζα πξνΐζηαηαη 

έλαο (1) Αξρηθύιαθαο – πληνληζηήο, ν νπνίνο ζα είλαη ζε άκεζε επαθή κε 

ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη θπξίσο ην 

Γξαθείν Δπηζηαζίαο θαη ζα ζπληνλίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θχιαμε ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην 

ππεξεηνύλ πξνζωπηθό ηνπ πλεξγείνπ Φύιαμεο ζα αλαθαηαλέκεηαη 

θαζώο θαη νη ρώξνη Φύιαμεο, όηαλ επηβάιιεηαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζηαζία ηωλ εγθαηαζηάζεωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

αιιά θαη ηωλ πνιηηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρώξνπο ηνπ. Οη ζρεηηθέο 

εληνιέο ζα δίδνληαη από ηνλ εθάζηνηε ππεύζπλν βάξδηαο ηνπ Γξαθείνπ 

Δπηζηαζίαο ή ηνπο πξνϊζηακέλνπο ηνπ. 

3. Τν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζχζηεκα επηθνηλσλίαο 

(αζχξκαηε επηθνηλσλία) θαη Κέληξν Αλαθνξάο ην Γξαθείν Δπηζηαζίαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα ιεηηνπξγεί εηδηθφ λνχκεξν – θσδηθφο θιήζεο ηεο Αζθάιεηαο 

(security) ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η Δηαηξεία ζα πξνζθνκίζεη θαη ζα επηδείμεη ην 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ζηε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκφ. 

4. Τν πξνζσπηθφ ζπλεξγείνπ αζθάιεηαο δελ ζα απνρσξεί απφ ηελ ζέζε ηνπ εάλ 

δελ έρεη πξνζέιζεη ν αληηθαηαζηάηεο ζε θάζε πεξίπησζε. 

5. Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο ηνπ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ 

θχιαμεο λα κεηαθηλείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο 

ηνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο. 

6. Οη θχιαθεο δελ ζα αζρνινχληαη κε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία εθηφο απφ ηα 

θαζήθνληά ηνπο. Απαγνξεύεηαη λα θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Όπνηνο ζπιιακβάλεηαη λα θαπλίδεη ζε ψξα ππεξεζίαο, ζα 

απνκαθξχλεηαη άκεζα απφ ην ζπλεξγείν θχιαμεο θαη ζα αληηθαζίζηαηαη κε 

θξνληίδα ηεο Δηαηξείαο. 

7. Τν πξνζσπηθφ ζα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγεληθφ ηξφπν θαη ζα εμππεξεηεί κε 

πξνζπκία ηνπο αζζελείο, επηζθέπηεο, πξνζσπηθφ θαη γεληθψο φινπο φζνπο 

βξίζθνληαη εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο 

ηνπο, κε πνηλή απνκάθξπλζεο, λα κηινχλ ζε θηλεηά ηειέθσλα, εθηφο ηνπ 

αζχξκαηνπ πνπ ζα θέξνπλ πάληα καδί ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο. 
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8. Καηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θχιαμεο 

ζα ππνγξάθεη ζε εηδηθφ βηβιίν παξνπζίαο κε θξνληίδα ηνπ θάζε Αξρηθχιαθα 

βάξδηαο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ππεχζπλνπ ππαιιήινπ θάζε βάξδηαο ηνπ 

Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε 

πξνζέιεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο, ζα επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηελ 

Δηαηξεία. 

9. Σην ηέινο ηνπ σξαξίνπ θάζε βάξδηαο, ν Αξρηθχιαθαο ζα ελεκεξψλεη ην 

Δηδηθφ Βηβιίν Σπκβάλησλ ζην Γξαθείν Δπηζηαζίαο γηα γεγνλφηα ή 

θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ απφ ηε βάξδηα πνπ αθνινπζεί, ή 

ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπ – πξνηάζεηο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ ηνπο 

Αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 

Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαζεκεξηλά δηαβηβάδεη αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ 

Σπκβάλησλ ζηε Γηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

10. Τν πξνζσπηθφ αζθαιείαο ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θχιαμε ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα ζπληνλίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη απφ 

ην Γηεπζπληή ηεο Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο, ηε Γηεπζχληξηα Ννζειεπηηθήο 

Υπεξεζίαο θαη ηνπο Σπληνληζηέο Δθεκεξίαο. 

 

ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ 

1. Τν πξνζσπηθφ ζα είλαη πγηέο θαη αξηηκειέο. 

2. Η επίβιεςε πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζα αζθείηαη απφ ην Ννζνθνκείν 

δηακέζνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο, ζα ζπληνλίδεηαη απφ ηνπο ππεξεηνχληεο 

θξνπξνχο αζθαιείαο. 

3. Η Δηαηξεία ζα απαζρνιεί πξνζσπηθφ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζηνλ αξκφδην 

αζθαιηζηηθφ θνξέα Ι.Κ.Α. – ΔΣΔΑΜ θαη ζε θάζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα 

πνπ απαηηείηαη θαη είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλε ππεχζπλε έλαληη ηξίησλ γηα 

απνδνρέο, θξαηήζεηο θαη Φ.Μ.Υ. 

4. Ο αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζην πξνζσπηθφ ηνπ φηη νπδεκία 

εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ην Ννζνθνκείν.  

5. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ησλ 

λφκηκσλ αδεηψλ, αλαπαχζεσλ (REPOS) θαη θάιπςε ησλ θελψλ ζέζεσλ, 

θαζψο επίζεο θαη ησλ θελψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αζζέλεηεο θαη 

αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ 

παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπ, έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο θαη ζα πξνζθνκίδεη θάζε κήλα ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ε εμφθιεζε ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

6. Ο αλάδνρνο ζα επηβιέπεη ην έξγν ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ (επφπηεο 

ηνπ έξγνπ πνπ ζα επηθνηλσλεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ) θαη ε 

παξνπζία ηνπ αληί ηνπ αλαδφρνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζην Ννζνθνκείν κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

7. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε κε 

«ίδηεο δαπάλεο» θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί κε 

ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηηο θηηξηαθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ή ζε επηζηεκνληθά φξγαλα απηνχ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ ή ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην.  Δπίζεο ζα γλσζηνπνηήζεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ φηη ζα 

δέρεηαη έιεγρν – εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν – απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ησλ ηπρφλ απνζθεπψλ ηνπ, θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην 

Ννζνθνκείν. 
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ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΦΤΛΑΚΧΝ 

Οη θχιαθεο πνπ ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο ζα πξέπεη θαη ζα ραίξνπλ θαιήο πγείαο, 

ρσξίο θπζηθά ειαηηψκαηα ή αλσκαιίεο, πνπ είλαη δπλαηφλ λα παξεκπνδίζνπλ ηελ 

άζθεζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ζα κηινχλ άπηαηζηα ηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

Οη θχιαθεο πξέπεη λα έρνπλ δχλακε θαη ζσκαηηθφ ζζέλνο θαη πγεία ψζηε λα κπνξνχλ 

λα παξακείλνπλ φξζηνη θαζ’ φιελ ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο (βάξδηαο) ηνπο  

 

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΦΤΛΑΚΧΝ 

Τν πξνζσπηθφ θχιαμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ πξέπεη: 

 Να επηδεηθλχεη επγέλεηα, ηηκηφηεηα, επαγξχπλεζε θαη επζηξνθία, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ,  

 Να κελ θαπλίδεη, 

 Να κελ δηαβάδεη εθεκεξίδεο, βηβιία ή πεξηνδηθά θαη λα ελδηαθέξεηαη ελεξγά 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Να κεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο επζχλεο 

ηνπ, 

 Να ρξεζηκνπνηεί ην ηειέθσλν κφλν γηα ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζρεηηθέο κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη φρη γηα πξνζσπηθέο θιήζεηο. Σε πεξίπησζε 

πνπ ν θχιαθαο δέρεηαη θιήζε αλαθέξεη πάληνηε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ θαη 

επγεληθά δεηά ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, αλ δελ ην αλαθέξεη 

κφλνο ηνπ 

 Να απέρεη απφ ηελ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ, θαζ΄ φινλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο θαη γηα φζν ρξφλν απαηηείηαη γηα ηελ 

εμάιεηςε θάζε ίρλνπο θαηαλάισζεο. Οκνίσο λα κελ θαηαλαιψλεη 

αιθννινχρα πνηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ.  

 Να κελ δέρεηαη νπνηνδήπνηε δψξν απφ νπνηνλδήπνηε γηα νπνηαδήπνηε 

πξνζθεξζείζα ππεξεζία. 

 Να ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο αζζελείο, επηζθέπηεο θαη ππαιιήινπο θαηά 

ηξφπνλ επγεληθφ, πξέπνληα θαη δηπισκαηηθφ. 

 

ΔΜΦΑΝΙΗ ΦΤΛΑΚΧΝ 

Τν πξνζσπηθφ θχιαμεο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ζηνιή (κε επθξηλή δηαθξηηηθά) θαηά 

ηνλ ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζε ππεξεζία. 

Η ζηνιή πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξή θαη ζηδεξσκέλε, ν δε θχιαθαο θαζαξφο θαη 

εππξεπήο.  
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Σαράρτθμα 2 – ΕΕΕΥ  
Σε ςυνθμμζνο θλεκτρονικό αρχείο τθσ διακιρυξθσ, το οποίο περιλαμβάνεται ςτθ 
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. περιλαμβάνονται: 
1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Συμβάςεων (ΕΕΕΣ) τθσ διακιρυξθσ ςε μορφι 
αρχείου pdf, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Συμβάςεων (ΕΕΕΣ) τθσ διακιρυξθσ, ςε μορφι 
αρχείου .xml, το οποίο κα μποροφν να το χρθςιμοποιιςουν οι οικονομικοί φορείσ, 
προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι 
τουσ 
3. Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Συμβάςεων. 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σαράρτθμα 3- Χπόδειγμα Ρικονομικισ Σροςφοράσ  
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα υποβλθκοφν με τθν ςυμπλιρωςθ των παρακάτω 
πινάκων: 
 

Σροςφερόμενο 
Είδοσ 

Ξονάδα 
Ξζτρθςθσ 

Σοςότθτα 
Φιμι 

Ξονάδασ 

Ξερικό 
Υφνολο 

(πλζον ΦΣΑ) 
ΦΣΑ 

Υφνολο 
Δαπάνθσ με 

ΦΣΑ 

Ραροχι 
υπθρεςιϊν 

φφλαξθσ 
Υπθρεςία 1     

 
Στθν προςφορά κα πρζπει να υπολογίηεται εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ 
παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, εφλογο ποςοςτό εργολαβικοφ κζρδουσ, κόςτοσ 
αναλωςίμων και κρατιςεισ υπζρ δθμοςίου και τρίτων. 
 

Ενδεικτικό Χπόδειγμα Ρικονομικισ Σροςφοράσ 

 Σεριγραφι Υτοιχείου 
Αρικμόσ 
Ατόμων 

Ξθνιαία 
Δαπάνθ 

κατά άτομο 

Ξθνιαία 
Υυνολικι 
Δαπάνθ  

Ετιςια 
Υυνολικι 
Δαπάνθ 

1 
Μεικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 
8ωρθ/6ωρθ απαςχόλθςθ  

 
  

2 Ειςφορζσ ΙΚΑ εργοδότου 
 

 
  

3 
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ 
(περιλαμβανομζνων και των 
ειςφορϊν του εργοδότθ)  

 

  

4 

Κόςτοσ δϊρων Ράςχα και 
Χριςτουγζννων  
(περιλαμβανομζνων και των 
ειςφορϊν ΙΚΑ του εργοδότθ)  

 

  

5 

Επιπλζον κόςτοσ Κυριακϊν Αργιϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν 
ΙΚΑ του εργοδότθ) 8ωρθσ/6ωρθσ 
απαςχόλθςθσ  

 

  

6 

Επιπλζον κόςτοσ νυχτερινϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν 
ΙΚΑ του εργοδότθ) 8ωρθσ/6ωρθσ 
απαςχόλθςθσ  

 

  

7 
Κόςτοσ αντικαταςτατϊν 
εργαηομζνων ςε κανονικι άδεια  

 
  

8 
Κόςτοσ αναλϊςιμων υλικϊν- 
τεχνικοφ εξοπλιςμοφ- Στολζσ  

 

  

9 
Κόςτοσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ, 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν, αςφάλειασ 
& υγιεινισ (ΜΑΡ), λοιπά ζξοδα  
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10 Εργολαβικό κζρδοσ 
 

 
  

11 
Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ 
του τιμολογίου  

 
  

12 
ΥΧΟΡΝΡ ΑΠΙΑΥ ΥΕ ΕΧΤΩ  
(άνευ ΦΣΑ)  

 
  

13 
ΥΧΟΡΝΡ ΔΑΣΑΟΗΥ ΥΕ ΕΧΤΩ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ)  
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 Σαράρτθμα 4 – Υχζδιο Υφμβαςθσ  
ΥΧΞΒΑΥΗ ΑΗΔ…./2020 

ΓΙΑ ΦΗΟ ΣΑΤΡΧΗ ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ ΦΧΝΑΠΗΥ 
ΓΙΑ ΦΗΟ ΜΑΝΧΨΗ ΦΩΟ ΑΟΑΓΜΩΟ ΦΩΟ ΡΤΓΑΟΙΜΩΟ ΞΡΟΑΔΩΟ  

«ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ» ΜΑΙ «ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ» 
ΦΡΧ ΕΟΙΑΙΡΧ ΟΣΔΔ Γ.Ο.Α.  «Ρ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ- ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΕΙΡ ΑΘΗΟΩΟ-

ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ»  
 

ΥΧΟΡΝΙΜΡ ΥΧΞΒΑΦΙΜΡ ΦΙΞΗΞΑ: ………………………… (άνευ ΦΣΑ) 
 
Σιμερα τθν ………………..., οι υπογράφοντεσ: 
- Αφενόσ μεν το ενιαίο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου με τθν επωνυμία 
ΓΟΑ «Ρ ΕΧΑΓΓΕΝΙΥΞΡΥ-ΡΦΘΑΝΞΙΑΦΤΕΙΡ ΑΘΗΟΩΟ-ΣΡΝΧΜΝΙΟΙΜΗ», το οποίο 
εδρεφει ςτθν Ακινα, επί τθσ οδοφ Υψθλάντου, αρ. 45-47, με Α.Φ.Μ. 999336270, 
Δ.Ο.Υ.  Δ’ Ακθνϊν, το οποίο εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διοικθτι αυτοφ κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΘΓΟΟΡΟΥΛΟ, που κα καλείται ςτο εξισ «Ανακζτουςα Αρχι», 
- Αφετζρου θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………….., θ οποία εδρεφει ………., με 
ΑΦΜ ……………….., Δ.Ο.Υ. ………….… θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα από 
……………………, που κα καλείται ςτο εξισ «Ανάδοχοσ»,  
ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν αμοιβαία τα παρακάτω: 
 
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Τθ με αρικμό ……………… Διακιρυξθ «ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α.  «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ «ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» ΚΑΙ «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ», 
2. Τθ, με αρικμό πρωτ. ……………………. προςφορά του αναδόχου, 
3. Τθ, με αρικμό …………………….. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Νοςοκομείου με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, 
4. Τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ 
κανονιςτικζσ πράξεισ   
 

ΑΟΑΘΕΦΕΙ 
 

Στον δεφτερο των ςυμβαλλομζνων τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν ςτισ εν λόγω υπθρεςίεσ των Οργανικϊν Μονάδων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
και «ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» του ενιαίου ΝΡΔΔ Γ.Ν.Α.  «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» για το ςυνολικό ποςό …………….………….., πλζον του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ.  
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν ςτισ εν λόγω υπθρεςίεσ των Οργανικϊν Μονάδων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και 
«ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» του ενιαίου ΝΡΔΔ Γ.Ν.Α.  «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 
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ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ ….. 
ΑΘΔ διακιρυξθσ και τθν προςφορά του αναδόχου, τα οποία αποτελοφν 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 

Άρκρο 2 
Διάρκεια Υφμβαςθσ 

 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ.  
Ζναρξθ: …………………………………….  Λιξθ: …………………………………. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
με μονομερι τθσ διλωςθ (απόφαςθ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ αυτισ, για 
δϊδεκα (12) επιπλζον μινεσ, με ζναρξθ τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και τθσ διακιρυξθσ ….. ΑΘΔ. 

 
Άρκρο 3 

Υυμβατικό τίμθμα 
 

Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………………. πλζον 
του αναλογοφντοσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με όςα αναλυτικά αναφζρονται ςτθν οικονομικι 
προςφορά του Αναδόχου, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.  
 

Άρκρο 4 
Φρόποσ πλθρωμισ 

 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν (ο εν λόγω τρόποσ 
πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων). 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 
 

Άρκρο 5 
Μρατιςεισ 

 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι 
τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
α) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,07% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με τθν παρ.7 του άρκρου 375 του ν. 
4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ 
επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του 
χαρτοςιμου. 
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γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του ν. 4412/2016 και τθν 
ΚΥΑ1191/17 (ΦΕΚ969Β/22-3-2017) επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων, επιβάλλεται δε επί τθσ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, κακϊσ και επί τθσ αξίασ κάκε είδουσ δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ 
υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου. 
δ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, 
εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό 
αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
ε) Ραρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των 
υπθρεςιϊν (άρκρο 64 του ν. 4172/2013). 

Άρκρο 6 
Εγγυιςεισ 

 
Ο Ανάδοχοσ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε 
τθν υπ’ αρικ. …………..… εγγυθτικι επιςτολι τθσ/του ……………………, ποςοφ ……….. €, 
το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), με χρόνο ιςχφοσ ζωσ τθν 
………………………. 
 

Άρκρο 7 
Φροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του 
αρμόδιου οργάνου, τθρουμζνων των όρων και των προχποκζςεων των 
παραγράφων 1.3 και 4.5 τθσ διακιρυξθσ ΑΘΔ …... 
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει 
μόνο εγγράφωσ, κα υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, 
αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία. 
Καμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ και τθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ. 
 

Άρκρο 8 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ,  
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα 
ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ 
των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ 
οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ αντίςτοιχου διαγωνιςμοφ από τθν ΕΚΑΡΥ, τθν ΥΡΕ, το 
Υπουργείο ι άλλο Φορζα, ι τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου μζςω 
άλλθσ προβλεπόμενθσ από το νόμο διαδικαςίασ, το Νοςοκομείο δφναται να λφςει 
τθ ςφμβαςθ μονομερϊσ χωρίσ δικαίωμα του αναδόχου για αποηθμίωςθ. 
 

Άρκρο 9 
Χποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το κατάλλθλο προςωπικό, ςφμφωνα με τθν 
προςκομιηόμενθ με τθν προςφορά του κατάςταςθ ιτοι: 
α) Αρικμόσ εργαηομζνων: ……………… άτομα  
β) Θμζρεσ εργαςίασ και ϊρεσ εργαςίασ  …………………………….. ϊρεσ ο κάκε 
εργαηόμενοσ ανά θμζρα 
γ) Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι (εφ’ όςον 
υπάρχει): …………………….. 
δ) Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 
αποδοχζσ αυτϊν εργαηομζνων:………..  
ε) Φψοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά:  …………. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει κακ' όλθ τθ διάρκεια του ζργου τισ 
διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί 
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ  του  επαγγελματικοφ  
κινδφνου,  ςφμφωνα  με  το  άρκρο  68  του  ν. 3863/10,  όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 22 του ν.4144/2013. 

 
Άρκρο 10 

Μιρυξθ Αναδόχου εκπτϊτου – Μυρϊςεισ 
 

10.1. Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, 
κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ 
με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, 
κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ 
μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ.  
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Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από 
κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 
10.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ 
τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για 
πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 
50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ 
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται 
ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που 
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ 
αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ 
από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 
δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν 
οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα 
ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
δ) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά/αντικακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ 
προςωπικοφ, υλικϊν, εργαλείων και εξοπλιςμοφ, κακϊσ και κάκε παράλειψθ ι 
πλθμμελι εργαςία που παρατθρείται από κεςμικό φορζα του Νοςοκομείου (Τμιμα 
Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ, Επιτροπι παραλαβισ υπθρεςιϊν) και γνωςτοποιείται ςτον 
ανάδοχο. Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει/αντικαταςτιςει ότι του ζχει 
ηθτθκεί, το Νοςοκομείο για κάκε παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία, που δεν 
αποκαταςτακεί ςτθν ταχκείςα, από τον κεςμικό φορζα, θμερομθνία/χρόνο, 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα αρχικά ίςθ με ποςοςτό 1% επί τθσ μθνιαίασ αμοιβισ. Επί 
επανάλθψθσ/υποτροπισ επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με ποςοςτό από 3 ζωσ 10% 
επί τθσ μθνιαίασ αμοιβισ. 
ε) Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβαίνει ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο, 
προκειμζνου να ελεγχκεί το επίπεδο υγείασ των εργαηομζνων του ανάδοχου, με τθ 
διενζργεια ςχετικϊν εργαςτθριακϊν και κλινικϊν εξετάςεων, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ι του Επόπτθ Υγείασ. Σε 
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι οι εργαηόμενοι δεν ζχουν υποβλθκεί ςτον ςχετικό 
ιατρικό ζλεγχο πριν τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ οι εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 
επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το Νοςοκομείο, πζραν του 
μζτρου τθσ καταβολισ των εξόδων διενζργειασ εργαςτθριακϊν εξετάςεων, διατθρεί 
το δικαίωμα επιβολισ ποινικισ ριτρασ ςε ποςοςτό ίςο με το 1% τθσ μθνιαίασ 
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αμοιβισ. Σε περίπτωςθ επανάλθψθσ/υποτροπισ το ποςοςτό τθσ ποινικισ ριτρασ 
κυμαίνεται ςε ποςοςτό από 3 ζωσ 10% τθσ μθνιαίασ αμοιβισ. 
ςτ) Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
είναι λιγότεροσ από εκείνον που αναγράφεται ςτο πρόγραμμα εργαςίασ και που 
ζχει ςυμφωνθκεί βάςει ςφμβαςθσ, το Νοςοκομείο, ανεξαρτιτωσ τθσ άνω ειδικισ 
όχλθςθσ του όρου 5.2.1 τθσ διακιρυξθσ, δφναται να επιβάλει και τισ παρακάτω 
ποινζσ ςτον ανάδοχο:  
- Για τθν απουςία κάκε ατόμου, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο ποςό 
των 44 ευρϊ.  
- Για τθν απουςία μζχρι 3 ατόμων, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο 
ποςό των 132 ευρϊ. 
- Για τθν απουςία μζχρι 4 ατόμων, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο 
ποςό των 176 ευρϊ.  
- Για τθν απουςία μζχρι 5 ατόμων, ςε ζνα 24ωρο, καταβολι προςτίμου ςτο 
ποςό των 440 ευρϊ. 
- Για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ του προςωπικοφ φφλαξθσ, 
καταβολι προςτίμου ςτο ποςό των 50 ευρϊ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του 
αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ φφλαξθσ και μθ τιρθςθσ του 
προβλεπόμενου προγράμματοσ, το Νοςοκομείο διατθρεί δικαίωμα καταγγελίασ τθσ 
ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να 
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 
Άρκρο 11 

Σαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, θ οποία ενθμερϊνεται από τα 
Τμιματα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ των Οργανικϊν Μονάδων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και 
«ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων. Θ Επιτροπι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ζντυπθ αλλθλογραφία με το Νοςοκομείο 
(ιδιαίτερα με το αρμόδιο Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ κάκε Οργανικισ Μονάδασ) 
προσ διατφπωςθ τυχόν παραπόνων, παραλείψεων και επιςθμάνςεων ι απαντιςεων 
επί παραπόνων, παραλείψεων και επιςθμάνςεων/παρατθριςεων/ ςυςτάςεων του 
Νοςοκομείου προσ τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει Επόπτθ και να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ 
αρμόδιουσ του Νοςοκομείου (ιδιαίτερα με το αρμόδιο Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ 
κάκε Οργανικισ Μονάδασ) με ςκοπό τθν αναγραφι ςε αυτό των τυχόν 
παραλείψεων όςο και παραπόνων και τθν τεκμθρίωςθ των αναφερόμενων 
γεγονότων. 
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Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον 
ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ/προςζλευςθ του 
προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που 
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον 
Επόπτθ του Αναδόχου και το αρμόδιο Τμιμα Επιςταςίασ-Ιματιςμοφ, που μπορεί να 
ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ Οι καταγραφζσ ςτο εν λόγω 
θμερολόγιο αποτελοφν κριτιριο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 
 

Άρκρο 12 
Σαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 
και 11 του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθ 
διακιρυξθ …………. 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ …………  και τθν παροφςα ςφμβαςθ, μπορεί δε να 
καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
Αν θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν 
οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν 
τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ 
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 
Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 
παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.  
Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από 
επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, 
ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που 
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πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα 
ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν 
τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ 
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν 
αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 

Άρκρο 13 
Υφμβαςθ –Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

 
Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελείται από τα ακόλουκα αναφερόμενα, κατά ςειρά 
ιςχφοσ, ςυμβατικά τεφχθ:  

 Θ παροφςα ςφμβαςθ. 

 Θ με αρικμό ……….. ΑΘΔ Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα αυτισ. 

 Θ κείμενθ περί προμθκειϊν νομοκεςία 

 Θ Οικονομικι και Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου  
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο 
ι ςτοιχείο προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί 
υπόψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται 
διαφορετικά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ. 
Τυχόν διαφορά που κα προκφψει από τθν ςφμβαςθ κα υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα 
των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων. 
 

Άρκρο 14 
Γενικοί ροι 

 
Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων, απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να 
εκχωριςει τθν ςφμβαςθ ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι μεταβιβάςει 
οποιαδιποτε απαίτθςθ απορρζει από τθν παροφςα ςφμβαςθ χωρίσ προθγοφμενθ 
γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ  Αρχισ. 
 
 
Σε πίςτωςθ των παραπάνω, ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τζςςερα (4) όμοια 
πρωτότυπα, τα οποία αφοφ αναγνϊςκθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, 
υπογράφθκαν ωσ κατωτζρω και ζλαβαν τρία (3) θ Ανακζτουςα Αρχι και ζνα (1) ο 
Ανάδοχοσ. 
 

ΡΙ ΥΧΞΒΑΝΝΡΞΕΟΡΙ 
 

            ΓΙΑ ΦΗΟ ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑ ΑΤΧΗ                          ΓΙΑ ΦΡΟ ΑΟΑΔΡΧΡ 
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