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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν  

"Γ. Γεννθματάσ" 

 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λ. Μεςογείων 154  

Ρόλθ Ακινα  

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 115 27  

Χϊρα Ελλάδα  

Κωδικόσ ΝUTS EL 303  

Τθλζφωνο 2132033933  

Φαξ 210-7789345, 213-2033668  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο   e.zografakis@gna-gennimatas.gr 

  

 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ηωγραφάκθσ Εμμανουιλ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gna-gennimatas.gr  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν 
διεφκυνςθ (URL): www.gna-gennimatas.gr κακϊσ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα e-διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr  

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», το οποίο υπάγεται ςτθν 1θ Υγειονομικι 
Ρεριφζρεια Αττικισ –Υπουργείο Υγείασ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.  

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

 

 Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό.  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, κα είναι θλεκτρονικόσ και κα 
διενεργθκεί με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

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 Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ» . 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020  
του Φορζα (Κ.Α.Ε. : 40439A). 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου οικονομικοφ φορζα για τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ του 

Νοςοκομείου και του Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Χαλανδρίου αρμοδιότθτασ του Νοςοκομείου για ζνα (1) ζτοσ, με CPV 
79713000-5 Υπθρεςίεσ Φφλαξθσ, προχπολογιςκείςασ ςυνολικισ δαπάνθσ 645.939,30€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (μθνιαίοσ προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ 24% 53.828,275€). 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 520.918,79€ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 645.939,30€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ - (12) δϊδεκα μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ  I. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ αποκλειςτικά 
βάςει τιμισ  (χαμθλότερθ τιμι) προςφοράσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 79710000-
4 (Υπθρεςίεσ Αςφαλείασ). 

 

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: 

Α. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 
 
1. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ, 

2. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

3. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 
ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

4. τθσ παραγράφου Η, του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16θσ/02/2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

5. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 
διατάξεισ»,  

6. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

7. του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και 
άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» και 
ςυγκεκριμζνα του άρκρου 26 περί «Συγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμό των μελϊν τουσ 
με κλιρωςθ», 

8. του Ν.3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

9. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», …- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007(Ρτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 
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10. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ”, 

11. του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 
άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

12. του άρκρου 5 τθσ υπ' αρ. 11389/1993 (Βϋ 185) απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, 

13. του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”, 

14. τoυ Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ  διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 
ςιμερα, 

15. του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

16. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 
7 και 13 ζωσ 15, 

17. του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,  

18. του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

19. το Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

20.  τον Ν.3863 (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ  
        εργαςιακζσ ςχζςεισ». 
21. τον Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88/18.4.2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν 

αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Ρρόνοιασ». 

22. τον Ν. 4488/2017, (ΦΕΚ A 137/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ 
διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων, δικαιϊματα ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ». 

23. τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7/05-01-2016 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 
24. το ΡΔ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν»  
25. το Ν.4684/2020 με κζμα: «Κφρωςθ τθσ από 30.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του 

κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Aϋ 75) και άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ Α 86 /25-4-2020), ςε 
επιμζρουσ διατάξεισ του οποίου ρυκμίηονται, μεταξφ άλλων, ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων. 

26. το ν. 4683/2020 (Α 83/10-4-2020) "Κφρωςθ τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ 
των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ 
επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68) 
και άλλεσ διατάξεισ.", ςε επιμζρουσ διατάξεισ των οποίων ρυκμίηονται, μεταξφ άλλων, ηθτιματα δθμοςίων 
ςυμβάςεων 

27. το ν. 4682/2020 (Α 76/3-4-2020) "Κφρωςθ: α) τθσ από 25.2.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και 
περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ» (Αϋ 42), β) τθσ από 11.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ 
των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ 
του» (Aϋ 55) και γ) τθσ από 14.3.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ 
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19» (Αϋ 64) και άλλεσ διατάξεισ" ςε επιμζρουσ διατάξεισ των οποίων ρυκμίηονται, 
μεταξφ άλλων, ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων 

28. τον ν. 4690/2020 "Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων 
ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Aϋ 84) και β) τθσ από 
1.5.2020 Ρ.Ν.Ρ. «Ρεραιτζρω μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του 
κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Αϋ 90) και άλλεσ διατάξεισ." 
(Α 104), ςε επιμζρουσ άρκρα των οποίων περιλαμβάνονται ρυκμίςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 
και 

Β. Τισ αποφάςεισ - ζγγραφα:  

1. Τθν υπ’ αρ. 56902/215/02-06-17 (Β’ 1924) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.).», 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
http://tiny.cc/gdo2mz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
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2. τθν υπ’ αρ. 57654/23-05-17 (Β’ 1781) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

3. τθν υπ’ αρ. 1191 απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και  Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων - Οικονομικϊν 
«Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ 
τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016», 

4. το υπ’ αρ. πρωτ. 4661/14.09.2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, ςχετικά με τθ μθ αρμοδιότθτά τθσ 
να εγκρίνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ, μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του Ν. 4412/2016,  

5. τθν υπ’ αρ. 549/2020-06/05/2020 αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο, με ΑΔΑ ΨΟΦΣ4690ΩΝ-7ΕΥ Απόφαςθ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ, με τθν οποία δεςμεφτθκε το ποςό κάλυψθσ τθσ εν λόγω δαπάνθσ, 

6. τθν αρικμ. 57/18-12-2018 (ΘΕΜΑ 26ο) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου (αναρτθμζνθ ςτον 
ιςτότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΕΗ04690ΩΝ-Δ06)), με τθν οποία  εγκρίκθκε ο υποβαλλόμενοσ πίνακασ 
προγραμματιςμοφ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 38.293.242,05€ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 46.094.914,98€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ που αφορά ςτισ ςυμβάςεισ αρμοδιότθτασ του Νοςοκομείου μασ, ωσ ανακζτουςασ 
αρχισ για το επόμενο ζτοσ, ςτον οποίο ζχει ενταχκεί και θ παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ, με CPV 79710000-4, 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 587.260,80€ (μθνιαίοσ προχπολογιςμόσ 48.938,40€, 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), 

7. τθν υπ’ αρ. 31/8-8-2019 (ΘΕΜΑ 17ο) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου (αναρτθμζνθ ςτον 
ιςτότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  ΨΟ644690ΩΝ-Υ1Χ), με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ, προσ κάλυψθ αναγκϊν του Νοςοκομείου, 

8. τθν αρικμ. 2/25-2-2020 (ΘΕΜΑ 4ο) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, με τθν οποία 
εγκρίκθκε θ παράταςθ του εγκεκριμζνου με τισ υπ’ αρικμ. 57/18-12-2018 (κζμα 26ο) και 18/17-4-2019 
(κζμα ΕΘΔ 1ο) αποφάςεισ Δ.Σ. του Νοςοκομείου προθγοφμενου Ρίνακα προγραμματιςμοφ ο οποίοσ 
αφορά ςτισ ςυμβάςεισ αρμοδιότθτασ του Νοςοκομείου, ωσ ανακζτουςασ αρχισ, για τθν προμικεια 
ειδϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2019, ζωσ τουλάχιςτον τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του νζου 
Ρίνακα προγραμματιςμοφ ςυμβάςεων αρμοδιότθτασ του Νοςοκομείου, ωσ ανακζτουςασ αρχισ, για τθν 
προμικεια ειδϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2020, 

9. τθν υπ’ αρικμ. 37/16-10-2019 (ΘΕΜΑ 5ο) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου (αναρτθμζνθ 
ςτον ιςτότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΕ74690ΩΝ-ΘΟΒ) με τθν οποία εγκρίκθκε θ επιςτροφι του υπϋαρικμ. 28031/26-
9-2019 Ρρακτικοφ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτθν αρμόδια επιτροπι προκειμζνου α) θ κατανομι του 
αναγκαίου προςωπικοφ φφλαξθσ να γίνει ςφμφωνα με τθν υπάρχουςα (πραγματικι) κατάςταςθ, ςε ςυνεργαςία με 
τθν Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ Επιςταςίασ, β) να λθφκεί υπόψθ το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν ςφμφωνα με τον pdf 
πίνακα «ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΕΡΥ_28.02.2012» και να επανζλκει το κζμα (με 
το επανυποβλθκζν πρακτικό) ςτθν επόμενθ  ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ.,  

10. τθν υπ’ αρικμ. 40/7-11-2019 (ΘΕΜΑ 8ο) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, με τθν οποία 
εγκρίκθκαν: 

-Το επανυποβλθκζν πρακτικό ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
-Θ διενζργεια Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου οικονομικοφ φορζα για 
τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ του Νοςοκομείου και του Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Χαλανδρίου αρμοδιότθτασ 
του Νοςοκομείου για ζνα (1) ζτοσ, με CPV 79710000-4 Υπθρεςίεσ Αςφαλείασ. 
- Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τον τακτικό Ρροχπολογιςμό του Νοςοκομείο. 
- Θ ςυγκρότθςθ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

11. το 4ο άρκρο του Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95 Α/ 01.06.2018) «Κφρωςθ τθσ Συμφωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ 
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριφερειακοφ Γραφείου τθσ 
για τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ Συμφωνίασ Υποδοχισ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 
και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριφερειακοφ Γραφείου τθσ για τθν Ευρϊπθ, για τθν 
ίδρυςθ του Γραφείου Υποςτιριξθσ για τθν Ρρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ Μεταδιδόμενων Αςκενειϊν ςτθν Ακινα, 
Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ».  
Στθν παράγραφο β του άρκρου αναφζρεται ότι "...Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ, 
αναλϊςιμου υλικοφ και αγακϊν ι υπθρεςιϊν, εντόσ του προχπολογιςμοφ ζκαςτου φορζα, θ αρμοδιότθτα για τθν 
ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ, ανικει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ζκαςτου, υπαγόμενου ςτθ Δ.Υ.ΡΕ., 
φορζα, και ςτον Διοικθτι ι Υποδιοικθτι τθσ αρμόδιασ ΥΡΕ για τουσ φορείσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ...», 
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 και 
12. 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 ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν είναι θ 08/12/2020 και ϊρα 08:00:00. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ  16/12/2020 και ϊρα 15:00:00. 

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 22/12/2020, 
θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 10/11/2020 ςτθν Υπθρεςία 
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

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

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  
http://www.promitheus.gov.gr,  

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

Θ Διακιρυξθ ζχει επίςθσ αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.gennimatas.gr ςτθν διαδρομι : (http://www.gna-gennimatas.gr, http://www.gna-gennimatas.gr/dioikitiki-
upiresia/tmima-promitheiwn/prokirikeis-diakirikseis/),ςτισ 13/11/2020.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/dioikitiki-upiresia/tmima-promitheiwn/prokirikeis-diakirikseis/
http://www.gna-gennimatas.gr/dioikitiki-upiresia/tmima-promitheiwn/prokirikeis-diakirikseis/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

  

1. θ με αρ. 137/2020 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ    

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ 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 . 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 
των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

 Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Σφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί 
φορείσ διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ υπεργολάβουσ τουσ και κάκε 
άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι 
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – 
διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα 
το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι 
θλεκτρονικά 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,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι  
μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε 
περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.  
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ 
γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.+ 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

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

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα 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 ςε άλλθ γλϊςςα, αγγλικι, 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 Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά 
τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, 
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ 
εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ 
εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) 
θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 
διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 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.  

(Σχετικό υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν)  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ 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.  

 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, ποςοφ δζκα χιλιάδων 
τετρακοςίων δζκα οκτϊ ευρϊ (10.418,00€), θ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ 
και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, , (άρκρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).  

(Σχετικό υπόδειγμα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν)  

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

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, 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 Λόγοι 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),  
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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 Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 

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

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

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

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

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

Συμβουλίου. 

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

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ 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.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

Αν ο 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.  

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

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 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,  

(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. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του 
άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

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

ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων 
που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
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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. 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. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά 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 ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό 
μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ  απαιτείται να διακζτουν/παρζχουν (με ςτοιχεία που κατατίκενται με τθν προςφορά και 
ςυμπλιρωςθ του αντίςτοιχου πεδίου του ΕΕΕΣ):  

o Τισ τρείσ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019 μία (1) τουλάχιςτον κερδοφόρα 

χριςθ  

o Τισ τρείσ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019) γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 

κατά ζτοσ τουλάχιςτον ίςο με το 200% του προχπολογιςμοφ του ζργου 

o Ριςτολθπτικι ικανότθτα που να αποδεικνφεται από αντίςτοιχθ βεβαίωςθ ζκδοςθσ των  τελευταίων 

30 θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ τουλάχιςτον ίςθ με 700.000,00 ευρϊ 
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o Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ το οποίο κα βρίςκεται ςε ιςχφ κατά 

τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ φψουσ κατ’ ελάχιςτο ποςοφ 1.000.000,00 ευρϊ από το 

οποίο να προκφπτει ότι καλφπτονται αςφαλιςτικά για υλικζσ ηθμιζσ και ςωματικζσ βλάβεσ. 

 

Θ χρθματοοικονομικι επάρκεια αποδεικνφεται με κάποιο από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

α) κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ. 

β) δθμοςιευμζνουσ  ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν.  

γ) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν 

αςφάλειασ, για τισ τρείσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ 

του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω 

κφκλο.     

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ απαιτείται:  

- Να διακζτει ειδικι άδεια λειτουργίασ εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ 

ςφμφωνα με το Ν. 2518/97, άδεια ραδιοδικτφου κακϊσ και εγκεκριμζνθ από τθν αρμόδια αρχι 

άδεια ςτολισ (ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τθσ) 

- Να διακζτει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου όπωσ  

o Στολι εργαςίασ χειμερινι - κερινι 

o Αλεξίςφαιρο γιλζκο  

o Ειδικό δελτίο ταυτότθτασ (ταυτότθτα αναγνϊριςθσ) 

o Ειδικό διακριτικό ςιμα 

o Αςυρμάτουσ επικοινωνίασ (1 για κάκε φφλακα) 

o Κινθτό τθλζφωνο (1 ανά βάρδια) 

o Φακοφσ ιςχυρισ δζςμθσ  

o Σφυρίχτρα 

o Φωςφορίηον γιλζκο  

o Λοιπά μζςα ατομικισ προςταςίασ (γάντια, αδιάβροχα κ.λ.π.) 

- Να διακζτει πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τα πρότυπα : α) EN ISO 9001:2015 για τθν 

διαςφάλιςθ ποιότθτασ των παραςχόμενων υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςισ τουσ, β) EN ISO 

14001:2015 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, γ) ISO 45001:2018 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγείασ 

& Αςφάλειασ Εργαςίασ, δ) ISO 27001:2013 για τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν (ςε ιςχφ κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τθσ), ε) ISO 26001/2010 εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. 

- Τα τελευταία 3 ζτθ ιτοι τα ζτθ 2017 2018 2019, κατά ζτοσ, να ζχει εκτελζςει τρεισ (3) ςυμβάςεισ με 
το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςε τρία (3) διαφορετικά νοςθλευτικά ιδρφματα 
(δθμόςια ι ιδιωτικά) ι/και ςε τρείσ (3) διαφορετικoφσ  δθμόςιουσ φορείσ, διευκρινίηεται  ότι "Ο  
κατά  τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  1  παρ. 6 του ν. 1256/1982 δθμόςιοσ τομζασ περιλαμβάνει μόνο: 

                α. Τισ κάκε είδουσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,  που  υπάγονται  ςτο  νομικό 
                    πρόςωπο του Δθμοςίου και εκπροςωποφνται από αυτό. 
                β.  Τα κάκε είδουσ ν.π.δ.δ., εξαιρουμζνων των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν, 
                    είτε  αυτά  αποτελοφν   οργανιςμοφσ   κατά   τόπο   είτε   κακ`   φλθν 
                    αυτοδιοίκθςθσ. 
                γ.   Τισ   κάκε  είδουσ  κρατικζσ  ι  δθμόςιεσ  και  παραχωρθκείςεσ 
                       επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, 
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                 "κακϊσ και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου δθμόςιου χαρακτιρα που 
                   επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ δθμόςιουσ ςκοποφσ." 
                 δ. Τισ τράπεηεσ που ανικουν ςτο νομικό πρόςωπο του  Δθμοςίου,  είτε 
                     ςτο ςφνολό τουσ είτε κατά πλειοψθφία και 
                 ε.  Τισ  κάκε  είδουσ κυγατρικζσ εταιρείεσ των νομικϊν προςϊπων που 
                     αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β` και γ` αυτοφ του άρκρου, εκτόσ από τισ 
                     επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α. 

 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 αποδεικνφεται κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ) 

- Να διακζτει μζςω όρο προςωπικοφ φφλαξθσ τα τελευταία 3 ζτθ (2017, 2018, 2019) τουλάχιςτον 

70 άτομα (να αποδεικνφεται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ). 

 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μπορούν, όςον αφορά τα κριτήρια τησ οικονομικήσ και χρηματοοικονομικήσ επάρκειασ (τησ 
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  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 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι 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 και 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 ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ 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 

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. 
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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. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

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

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

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)  

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

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

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται 
αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ 
του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

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

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

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

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

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

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

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) 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. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι 
ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να 
προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ,  το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του,ii κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν 
κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ 
τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, 
ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει 
ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ 
προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν ζχει 
ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, 
εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και 
ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, 
ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί 
ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι 
αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί. 
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Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει τθ 
δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 
όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» iii.και 

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

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό 
μθτρϊο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι 
βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν:  α) κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ. 

β) δθμοςιευμζνουσ  ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν.  

γ) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν και του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν 

αςφάλειασ, για τισ τρείσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ κατ’ ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ 

του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω 

κφκλο.     

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να 
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

- Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:   

-  ειδικι άδεια λειτουργίασ εν ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ ςφμφωνα με το 

Ν. 2518/97, άδεια ραδιοδικτφου κακϊσ και εγκεκριμζνθ από τθν αρμόδια αρχι άδεια ςτολισ (ςε 

ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τθσ) 

- Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι  διακζτουν τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου 

όπωσ  

o Στολι εργαςίασ χειμερινι - κερινι 

o Αλεξίςφαιρο γιλζκο  

o Ειδικό δελτίο ταυτότθτασ (ταυτότθτα αναγνϊριςθσ) 
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o Ειδικό διακριτικό ςιμα 

o Αςυρμάτουσ επικοινωνίασ (1 για κάκε φφλακα) 

o Κινθτό τθλζφωνο (1 ανά βάρδια) 

o Φακοφσ ιςχυρισ δζςμθσ  

o Σφυρίχτρα 

o Φωςφορίηον γιλζκο  

o Λοιπά μζςα ατομικισ προςταςίασ (γάντια, αδιάβροχα κ.λ.π.) 

- Να κατακζςουν πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τα πρότυπα: α) EN ISO 9001:2015 για 

τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ των παραςχόμενων υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςισ τουσ, β) EN ISO 

14001:2015 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, γ) ISO 45001:2018 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγείασ 

& Αςφάλειασ Εργαςίασ, δ) ISO 27001:2013 για τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν (ςε ιςχφ κατά τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τθσ), ε) ISO 26001/2010 εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. 

- Βεβαιϊςεισ ότι τα τελευταία 3 ζτθ ιτοι τα ζτθ 2017 2018 2019, κατά ζτοσ, να ζχει εκτελζςει τρεισ (3) 
ςυμβάςεισ με το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςε τρία (3) διαφορετικά 
νοςθλευτικά ιδρφματα (δθμόςια ι ιδιωτικά) ι/και ςε τρείσ (3) διαφορετικoφσ  δθμόςιουσ φορείσ, 
διευκρινίηεται  ότι "Ο  κατά  τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  1  παρ. 6 του ν. 1256/1982 δθμόςιοσ 
τομζασ περιλαμβάνει μόνο: 

                α. Τισ κάκε είδουσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,  που  υπάγονται  ςτο  νομικό 
                    πρόςωπο του Δθμοςίου και εκπροςωποφνται από αυτό. 
                β.  Τα κάκε είδουσ ν.π.δ.δ., εξαιρουμζνων των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν, 
                    είτε  αυτά  αποτελοφν   οργανιςμοφσ   κατά   τόπο   είτε   κακ`   φλθν 
                    αυτοδιοίκθςθσ. 
                γ.   Τισ   κάκε  είδουσ  κρατικζσ  ι  δθμόςιεσ  και  παραχωρθκείςεσ 
                       επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, 
                 "κακϊσ και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου δθμόςιου χαρακτιρα που 
                   επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ δθμόςιουσ ςκοποφσ." 
                 δ. Τισ τράπεηεσ που ανικουν ςτο νομικό πρόςωπο του  Δθμοςίου,  είτε 
                     ςτο ςφνολό τουσ είτε κατά πλειοψθφία και 
                 ε.  Τισ  κάκε  είδουσ κυγατρικζσ εταιρείεσ των νομικϊν προςϊπων που 
                     αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β` και γ` αυτοφ του άρκρου, εκτόσ από τισ 
                     επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α. 

 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 αποδεικνφεται κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ) 

- Αποδεικτικά ότι διακζτουν μζςο όρο προςωπικοφ φφλαξθσ τα τελευταία 3 ζτθ (2017, 2018, 2019) 

τουλάχιςτον 70 άτομα.  

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  πιςτοποιθτικό 
ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο :  

 α) EN ISO 9001:2015 για τθν διαςφάλιςθ ποιότθτασ των παραςχόμενων υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςισ τουσ, β) 

EN ISO 14001:2015 για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, γ) ISO 45001:2018 Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγείασ & 

Αςφάλειασ Εργαςίασ, δ) ISO 27001:2013 για τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν (ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ προςφοράσ τθσ), ε) ISO 26001/2010 εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. 
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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 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. 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. 

Β.9. 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. 

 

Β.10. Οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επιπρόςκετα να κατακζςουν: 

- Βεβαίωςθ Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

- Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, βάςει τιμισ προςφορά 
(χαμθλότερθ τιμι). 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων τθσ Διακιρυξθσ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

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

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ 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 
(άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ 
άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

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

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 με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται 
τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ 
του που ζχουν εμπιςτευτικό 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 θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το 
οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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

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

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

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

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο ςε δφο (2) αντίγραφα, 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 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. 
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2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

 

2.4.3.1 Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 

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 β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και 
PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα ΙΙ).  

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 που είναι αναρτθμζνεσ ςτον ωσ 
άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ-ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του 
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_156
1ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-
state%3Dcoa43tonq_61) 

Υπογραφι Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ 
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 13 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017: 
- Κατά τθν υποβολι ΕΕΕΣ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 
άρκρου 73 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 για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 
φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Από τα αποδεικτικά μζςα κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια θ ορκότθτα των ςτοιχείων που περιλιφκθκαν ςτο ΕΕΕΣ 
και θ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο πρόςωπο του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. Ο κατά τα ανωτζρω ζλεγχοσ τθσ ορκότθτασ των δθλοφμενων ςτοιχείων και θ 
διαπίςτωςθ τθσ απουςίασ λόγων αποκλειςμοφ κα γίνει υποχρεωτικά πριν τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ, για τον 
οικονομικό φορζα που κα επιλεγεί κατά τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.   

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ (ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ υποβολισ) του ΕΕΕΣ, θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

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

2.4.3.2 Σεσνική Πποζθοπά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ, H 
καταλλθλότθτα των υποψθφίων κα αξιολογθκεί βάςει των παρακάτω εγγράφων και δικαιολογθτικϊν , με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Ι: 

1.  Ειδικι άδεια λειτουργίασ (βάςει του Ν. 2518/97, άρκρο 2) ιδιωτικισ επιχείρθςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

αςφαλείασ ςε ιςχφ, τυχόν ανάκλθςθ τθσ άδειασ αποτελεί λόγο άμεςθσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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2. Ριςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τα πρότυπα : α) EN ISO 9001 για τθν διαςφάλιςθ 

ποιότθτασ των παραςχόμενων υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςισ τουσ, β) EN ISO 14001 για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ, γ) ΕΛΟΤ 1801 / OHSAS 18001 για τθν υγεία και αςφάλεια, δ) ISO 

27001:2013 για τθν αςφάλεια πλθροφοριϊν (ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

προςφοράσ τθσ) 

3.  Βεβαιϊςεισ ότι τα τελευταία 3 ζτθ ιτοι τα ζτθ 2017 2018 2019, κατά ζτοσ,  ζχει εκτελζςει τρεισ (3) 
ςυμβάςεισ με το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςε τρία (3) διαφορετικά 
νοςθλευτικά ιδρφματα (δθμόςια ι ιδιωτικά) ι/και ςε τρείσ (3) διαφορετικoφσ  δθμόςιουσ φορείσ, 
διευκρινίηεται  ότι "Ο  κατά  τισ  διατάξεισ  του  άρκρου  1  παρ. 6 του ν. 1256/1982 δθμόςιοσ 
τομζασ περιλαμβάνει μόνο: 

                α. Τισ κάκε είδουσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ,  που  υπάγονται  ςτο  νομικό 
                    πρόςωπο του Δθμοςίου και εκπροςωποφνται από αυτό. 
                β.  Τα κάκε είδουσ ν.π.δ.δ., εξαιρουμζνων των Χρθματιςτθρίων Αξιϊν, 
                    είτε  αυτά  αποτελοφν   οργανιςμοφσ   κατά   τόπο   είτε   κακ`   φλθν 
                    αυτοδιοίκθςθσ. 
                γ.   Τισ   κάκε  είδουσ  κρατικζσ  ι  δθμόςιεσ  και  παραχωρθκείςεσ 
                       επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, 
                 "κακϊσ και νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου δθμόςιου χαρακτιρα που 
                   επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλουσ δθμόςιουσ ςκοποφσ." 
                 δ. Τισ τράπεηεσ που ανικουν ςτο νομικό πρόςωπο του  Δθμοςίου,  είτε 
                     ςτο ςφνολό τουσ είτε κατά πλειοψθφία και 
                 ε.  Τισ  κάκε  είδουσ κυγατρικζσ εταιρείεσ των νομικϊν προςϊπων που 
                     αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β` και γ` αυτοφ του άρκρου, εκτόσ από τισ 
                     επιχειριςεισ των Ο.Τ.Α. 

4.  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 αποδεικνφεται κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ) 

5. Αποδεικτικά ότι διακζτουν μζςο όρο προςωπικοφ φφλαξθσ τα τελευταία 3 ζτθ (2017, 2018, 2019) 

τουλάχιςτον 70 άτομα.  

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. 

7. 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. 

8. 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. 
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Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

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 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τιμι, κριτιριο 
ανάκεςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 68 του ν. 3863/2010 να 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. 
 
 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 παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ (εργολάβοι) υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να 
εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία. Στθν προςφορά τουσ πρζπει να 
υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ 
τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν 
ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.» 
 

όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 
επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  ςε μορφι pdf.+ 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το 
ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ 
απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ 
προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο μζροσ Β του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

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

2.4.6 Λόγοι 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 υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο 
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν 
ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ 
ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το 
άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ 
αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 
4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι 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 
22/12/2020 και ϊρα 10:00 πμ. 

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

 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπό) φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

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

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

3.1.2 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. 

Ειδικότερα : 

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

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

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

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

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

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ 
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αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων  («Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ 
προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραφο των 
αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

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

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

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 2.2.9.2. 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 
θλεκτρονικι 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. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ 
αρμόδιεσ αρχζσ. 

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

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

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  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν ι  
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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 -2.2.8 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 ανωτζρω και τθ 
διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ 
εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - 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 δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικάiv, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

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 αρχισv 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 κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 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. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) 
προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 
 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ 
αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

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

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου 
εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, 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. 
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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 ΑΕΡΡvi. 

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

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν 
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 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 Ματαίωςθ 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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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγφθςθ  καλισ εκτζλεςθσ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα VIII τθσ Διακιρυξθσ  και 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.  

Τζλοσ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ. 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  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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 οικονομικοί φορείσ πρζπει να 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. 
 

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. 
 
Στθ ςφμβαςθ που κα ςυνάψει το Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»  με τον ανάδοχο  περιλαμβάνονται τα παραπάνω ςτοιχεία α 
ζωσ ε, κακϊσ και ειδικόσ όροσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 
 
Κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει: 
 
 Να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ που διζπουν τισ ςχζςεισ του με το προςωπικό του δθλ. από 

άποψθ εργατικισ νομοκεςίασ και νομίμων διατάξεων περί αμοιβϊν ωραρίου εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, 

αποηθμιϊςεων, ειςφορϊν και κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι των Ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε 

υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτοφσ. 

 Να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ 

δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016. Επίςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ 

διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

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, δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά, λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 

διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

 Να εκπλθρϊνει όλεσ τισ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ του ζναντι του δθμοςίου των αςφαλιςτικϊν ταμείων και 

κάκε τρίτου και με οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με μιςκοδοςία ι αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ. 

 Θ εταιρία δθλϊνει ότι είναι αςφαλιςμζνθ με ζγκυρθ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ για τθν ζναντι τρίτων αςτικι 

ευκφνθ για υλικζσ ηθμιζσ και ςωματικζσ βλάβεσ που οφείλονται ςε τυχόν πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του 

προςωπικοφ τθσ (κατάκεςθ ςτο νοςοκομείο αντιγράφου του αςφαλιςτικοφ ςυμβολαίου). 

 Να γνωςτοποιεί εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι: 

Ζναντι αυτοφ (του προςωπικοφ) κα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςυμβάςεωσ αςτικζσ και 

λοιπζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 

 Να υποβάλλει ςτον εργοδότθ (Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»)  ονομαςτικζσ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ 

κα εμφανίηουν όλα τα μιςκολογικά ςτοιχεία του προςωπικοφ του ανάδοχου, επίςθσ αποδεικτικά καταβολισ του 

μιςκοφ  ςτο απαςχολοφμενο από τθν εταιρεία προςωπικό, προσ ζλεγχο ανά μινα, μαηί με τα αντίςτοιχα αποδεικτικά 

αγοράσ ενςιμων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράσ ενςιμων) και λοιπά αποδεικτικά τακτοποίθςθσ των αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων 

του αναδόχου. Εφόςον διαπιςτϊνεται διαφορά τθσ πραγματικισ υποχρζωςθσ του αναδόχου προσ τα Αςφαλιςτικά 

Ταμεία ωσ προσ τθν υποχρζωςθ που προκφπτει από τισ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ που υποβάλλονται από τον 

ανάδοχο, ο εργοδότθσ δφναται να παρακρατιςει ζνα ποςό από τθν μθνιαία αποηθμίωςθ του ανάδοχου για να 

καλφψει ενδεχόμενθ απαίτθςθ τρίτων κατά του Νοςοκομείου.      

 Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά (του προςωπικοφ αυτοφ) εντόσ 

των χϊρων του Νοςοκομείου όπου πρζπει να τθρείται τάξθ. 

 Θ επιχείρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ κα πρζπει: 
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-να διακζτει ειδικι άδεια λειτουργίασ (βάςει του Ν. 2518/97, άρκρο 2) ιδιωτικισ επιχείρθςθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν αςφαλείασ ςε ιςχφ, τυχόν ανάκλθςθ τθσ άδειασ αποτελεί λόγο άμεςθσ καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

-Ριςτοποιθτικό ISO τθσ ςειράσ 9001: 2000 ι αντίςτοιχο ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ Δ.Υ. 7/2480/94, ΦΕΚ 

679/Β/94 

-να ζχει προμθκεφςει το προςωπικό τθσ, πζραν του φορθτοφ αςυρμάτου, ςφυρίχτρα, φακό νυκτόσ.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. 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.  

4.4.2. 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. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον 
αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 
διακιρυξθσ, πρζπει να τθροφνται οι όροι που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ .  

4.4.3. 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 2.2.9.2 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 Τροποποίθςθ 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 
κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

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

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν. Ειδικότερα θ πλθρωμι του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται  ςε δϊδεκα (12) μθνιαίεσ ιςόποςεσ δόςεισ 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. 

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,  κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι,  κακϊσ επίςθσ και του 
πρακτικοφ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 
 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται  

β) 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 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν  επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ  8 
% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 
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.  

Επίςθσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι Μζροσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο  για παροχι εξθγιςεων, 
ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
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 ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
 
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% 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) Επίςθσ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι Μζροσ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων   

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

 

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

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

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο,  Διοικθτικό Συμβοφλιο 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 και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ 
τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με 
κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ  δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ 
κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο 
ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που 
διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.3. 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 του προςωπικοφ ςε 
αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το 
θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για 
τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν 
ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ το εν λόγω χρονικό διάςτθμα αρχίηει από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ι από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτό και λιγει είτε ςε διλθ θμερομθνία ι 
προκεςμία είτε, εφόςον υπάρχουν ενδιάμεςα επιμζρουσ παραδοτζα, με τθν υποβολι του τελευταίου 
παραδοτζου ςτον χρόνο που ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό, 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ 
προκεςμίεσ κάκε μινα επί 12 μινεσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ 
τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. 
Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ 
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, 
ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 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, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016  και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι Μζροσ Α τθσ 
παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, 
μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) 
είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 
ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν 
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απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι 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 παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ 
ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) 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 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 παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) 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.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι 
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 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 τθσ 
παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται 
από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ 
δεν επιςτρζφονται 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. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα 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 ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.5  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ 
τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 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 
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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.  
 
6.6.3 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).  
 
 

Για     

 

                                                                                                        

            

    

 

O  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

ΜΠΟΤΛΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Το Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»  είναι ζνα τριτοβάκμιο Νοςοκομείο το οποίο διακζτει τμιματα όλων των ιατρικϊν 
ειδικοτιτων, και είναι ςτελεχωμζνο με άρτια καταρτιςμζνο ιατρικό, νοςθλευτικό, παραϊατρικό και διοικθτικό 
προςωπικό, με τθ ςυμβολι των οποίων παρζχονται  με υπευκυνότθτα υψθλοφ επιπζδου ποιοτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ. 

Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. 

1. Διοικθτικό Συμβοφλιο 
2. Διοικθτισ 
3. Αναπλθρωτισ Διοικθτισ 
4. Επιςτθμονικό Συμβοφλιο 
5. Τμιμα Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων Λθπτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ 
6. Τμιμα Ροιότθτασ 
7. Ιατρικι Υπθρεςία (Διεφκυνςθ) 
8. Νοςθλευτικι Υπθρεςία (Διεφκυνςθ) 
9. Διοικθτικι Υπθρεςία (Διεφκυνςθ) 
10. Τεχνικι Υπθρεςία (Διεφκυνςθ) 

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ  

ΚΤΙΙΑ 

Κτίριο 1-Δυτικό 

Κτίριο 2-Ανατολικό 

Κτίριο 3-ΑΣΑΝ 

Κτίριο 4-μαγνθτικόσ αξονικόσ τομογράφοσ 

Κτίριο 5-Διοίκθςθ 

Κτίριο6-ψυχιατρικι (ΙΣΟΓΕΙΟ +ΟΟΦΟΣ) 

Κτίριο 7-βιβλιοκικθ 

Κτίριο 8-αιμοδοςία 

Κτίρια μελά-τριανταφυλλάκειο 

Κτίριο κεντρικισ αποςτείρωςθσ 

Γζφυρα επικοινωνίασ κτιρίων 1, 2 και 3 

Κεντρικό μθχανοςτάςιο & πλυντιρια –ςιδερωτιρια 

Οικιματα ςυνεργείων 

αφείο 

Σπίτι Ιερζα (ΥΣΕ) 

Χϊροσ Συγκζντρωςθσ απορριμάτων 

Κεντρικι Αποκικθ νοςοκομείου (υπόγειο ψυχιατρικισ) 

Θυρωρείο ειςόδου 

Βρεφονθπιακόσ ςτακμόσ 

Τμιμα Διατροφισ 
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ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ 

Ράρκιγκ 

Κεντρικι Είςοδοσ του Νοςοκομείου 

Ρίςω Είςοδοσ του Νοςοκομείου 

Χϊροσ Απορριμμάτων 

Τροχιζσ κίνθςθσ των αυτοκινιτων εντόσ του Νοςοκομείου-Διαδρομζσ 

Χϊροι ζξω από τα κυλικεία 

Γκαηόν κάτω από τον ςυνδετιριο διάδρομο, Φυςικό αζριο 

ΕΞΩΤΕΙΚΘ ΔΟΜΘ 

Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ, Σουλίου 62 Αγία Ραραςκευι 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Περιγραφι των αναγκϊν τθσ Α.Α.  

Το προςωπικό αςφάλειασ ζχει το κακικον τθσ αποτελεςματικισ φφλαξθσ των χϊρων του Νοςοκομείου και τθν 
διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του.  

Προκαταρκτικζσ διαβουλεφςεισ τθσ αγοράσ-Προθγοφμενθ εμπλοκι υποψθφίων  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει κζςει ςε δθμόςια διαβοφλευςθ το ςχζδιο διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ για τθν υποβολι των 

απόψεων και των παρατθριςεϊν των ενδιαφερόμενων οικονομικϊν φορζων οι οποίεσ ζχουν λθφκεί υπόψθ, για τθν 

αποτροπι ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ. 

Σχετικι με τθν εν λόγω διαδικαςία είναι θ υπ’ αρικμ. ……….Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ  Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ Σφμβαςθσ  

1. Θ αρικμ. 40/7-11-2019 (ΘΕΜΑ 8ο ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ». 
2. Θ αρικμ.  549/2020-06/05/2020 (ΑΔΑ: ΨΟΦΣ4690ΩΝ-7ΕΥ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρεϊςεων. 
3. Η διαβούλεςζη ηηρ διακήπςξηρ ζηην ιζηοζελίδα ηος ΕΗΔΗ (www.promitheus.gov.gr)  βάζει ηων άπθπων 46 και 

47 ηος ν.4412/2016. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου. O Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 

 

 Να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ που διζπουν τισ ςχζςεισ του με το προςωπικό του δθλ. από 

άποψθ εργατικισ νομοκεςίασ και νομίμων διατάξεων περί αμοιβϊν ωραρίου εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν, 

αποηθμιϊςεων, ειςφορϊν και κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι των Ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε 

υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτοφσ. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016. Επίςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
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και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, 

παράνομα ι καταχρθςτικά, λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 

που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

 Να εκπλθρϊνει όλεσ τισ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ του ζναντι του δθμοςίου των αςφαλιςτικϊν ταμείων και 

κάκε τρίτου και με οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με μιςκοδοςία ι αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ. 

 Θ εταιρία δθλϊνει ότι είναι αςφαλιςμζνθ με ζγκυρθ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ για τθν ζναντι τρίτων αςτικι 

ευκφνθ για υλικζσ ηθμιζσ και ςωματικζσ βλάβεσ που οφείλονται ςε τυχόν πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του 

προςωπικοφ τθσ (κατάκεςθ ςτο νοςοκομείο αντιγράφου του αςφαλιςτικοφ ςυμβολαίου). 

 Να γνωςτοποιεί εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι: 

Ζναντι αυτοφ (του προςωπικοφ) κα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςυμβάςεωσ αςτικζσ και 

λοιπζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 

 Να υποβάλλει ςτον εργοδότθ (Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»)  ονομαςτικζσ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ 

κα εμφανίηουν όλα τα μιςκολογικά ςτοιχεία του προςωπικοφ του ανάδοχου, επίςθσ αποδεικτικά καταβολισ του 

μιςκοφ  ςτο απαςχολοφμενο από τθν εταιρεία προςωπικό, προσ ζλεγχο ανά μινα, μαηί με τα αντίςτοιχα αποδεικτικά 

αγοράσ ενςιμων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράσ ενςιμων) και λοιπά αποδεικτικά τακτοποίθςθσ των αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων 

του αναδόχου. Εφόςον διαπιςτϊνεται διαφορά τθσ πραγματικισ υποχρζωςθσ του αναδόχου προσ τα Αςφαλιςτικά 

Ταμεία ωσ προσ τθν υποχρζωςθ που προκφπτει από τισ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ που υποβάλλονται από τον 

ανάδοχο, ο εργοδότθσ δφναται να παρακρατιςει ζνα ποςό από τθν μθνιαία αποηθμίωςθ του ανάδοχου για να 

καλφψει ενδεχόμενθ απαίτθςθ τρίτων κατά του Νοςοκομείου.      

 Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά (του προςωπικοφ αυτοφ) εντόσ 

των χϊρων του Νοςοκομείου όπου πρζπει να τθρείται τάξθ. 

 Θ επιχείρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ κα πρζπει: 

9. να διακζτει ειδικι άδεια λειτουργίασ (βάςει του Ν. 2518/97, άρκρο 2) ιδιωτικισ επιχείρθςθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν αςφαλείασ ςε ιςχφ, τυχόν ανάκλθςθ τθσ άδειασ αποτελεί λόγο άμεςθσ καταγγελίασ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

10. Ριςτοποιθτικό ISO τθσ ςειράσ 9001: 2000 ι αντίςτοιχο ςφμφωνα νε τθν ΚΥΑ Δ.Υ. 7/2480/94, ΦΕΚ 

679/Β/94 

11. να ζχει προμθκεφςει το προςωπικό τθσ, πζραν του φορθτοφ αςυρμάτου, ςφυρίχτρα, φακό νυκτόσ,. 

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το προςωπικό φφλαξθσ να απαρτίηεται από υπεφκυνα άτομα με πλιρθ γνϊςθ ότι ζχουν τθν ευκφνθ αςφάλειασ του 

Νοςοκομείου και του περιβάλλοντοσ χϊρου για όλο το 24ωρο. Συγκεκριμζνα κάκε φφλακασ κα πρζπει 

1.  Το προςωπικό τθσ Αναδόχου εταιρείασ να γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα και να κατζχει άδεια άςκθςθσ 

επαγγζλματοσ. 

2. Να φζρει ομοιόμορφθ και ομοιόχρωμθ ενδυμαςία (ςτολι),θ οποία κα είναι εγκεκριμζνθ και κα φζρει τα 

προβλεπόμενα διακριτικά, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του α.ν. 1342/1938 «Ρερί Κρατικϊν Σθμαιϊν 
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και ςτολϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιδιωτικϊν Οργανϊςεων»(ΦΕΚ 290 Αϋ), (με μικρι ταμπζλα ςτο 

αριςτερό θμικωράκιο όπου κα αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του εργαηόμενου, θ επωνυμία τθσ 

επιχείρθςθσ, ο βακμόσ κ.λ.π.) και κα ζχει πάντοτε άψογθ εξωτερικι εμφάνιςθ. Ρρζπει να φζρει δε 

πομποδζκτθ επικοινωνίασ ςυμβατό με τουσ ιδθ υπάρχοντζσ ςτο νοςοκομείο (PMR 446). 

3. Να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο για τθν προςταςία των αςκενϊν κακϊσ και των επιςκεπτϊν, του 

προςωπικοφ του Νοςοκομείου, τθ φφλαξθ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ αυτοφ. Το παράςτθμα και θ 

ςωματικι του διάπλαςθ να είναι τζτοια που να προκαλοφν κατ’ αρχάσ εκτίμθςθ, ςεβαςμό ςτουσ 

ειςερχόμενουσ αλλά και το αίςκθμα αςφάλειασ και ςε κάκε περίπτωςθ να ςυγκεντρϊνουν τα ςωματικά 

προςόντα που απαιτοφνται για τθν κατάταξι τουσ ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία. 

4. Να διακζτει τθν ικανότθτα τθσ καλισ επικοινωνίασ με το κοινό. Να είναι εφςτροφο, να ζχει τθν ικανότθτα 

επιβολισ, να είναι ευγενικό αλλά και αυςτθρό και να μπορεί να διαχειριςτεί με αποτελεςματικό και με 

ενδεδειγμζνο τρόπο κάκε απλι ι ςφνκετθ κατάςταςθ. Είναι απαραίτθτο μζροσ του προςωπικοφ που κα 

είναι ςτο κεντρικό κυρωρείο, να κατζχει βαςικζσ γνϊςεισ Αγγλικισ γλϊςςασ και Θ/Υ ( δεν απαιτείται πτυχίο 

που να το αποδεικνφει)  

5. Να διακζτει τθν κατάλλθλθ εμπειρία. Για τον λόγο αυτό πρζπει να ζχει εργαςκεί ωσ φφλακασ για ικανό 

χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 

6. Να ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ ϊςτε να    είναι ςε 

κζςθ, αν απαιτθκεί, να τισ χειριςκεί πολφ καλά. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ προβλζπουν ποιεσ ακριβϊσ ενζργειεσ 

πρζπει να γίνουν και με ποια προτεραιότθτα ςε κάκε ζκτακτο ςυμβάν π.χ. διάρρθξθ, πυρκαγιά, 

τρομοκρατικι απειλι κ.λ.π.  

7. Να ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με τον χειριςμό του εξοπλιςμοφ αςφάλειασ, και κυρίωσ 

πυροςβεςτιρων (πυραςφάλεια),  ϊςτε να είναι ςε κζςθ αν απαιτθκεί, να χειριςτεί πολφ καλά τον 

εξοπλιςμό αυτό, ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ του Νοςοκομείου. 

8. Να παραμζνει ςτακερό και να μθν γίνονται αλλαγζσ ςτα πρόςωπα με τθν εξαίρεςθ περιπτϊςεων ανωτζρασ 

βίασ, ι ανεπάρκεια του υπαλλιλου, ι αν ηθτθκεί αντικατάςταςθ ατόμου από το Νοςοκομείο ςε περίπτωςθ 

που προκφψουν γεγονότα. 

9. Σε περίπτωςθ επειςοδίων, υπάρξεωσ  κινδφνου για τουσ αςκενείσ, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, των 

υπαρχόντων μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων, των επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ αυτοφ, το προςωπικό 

αςφαλείασ παρεμβαίνει με ςκοπό τθν αποτροπι των επειςοδίων και τθσ προςταςίασ αυτϊν. 

10. Άμεςθ ενθμζρωςθ των αρμόδιων του Νοςοκομείου και των αρμόδιων Δικαςτικϊν αρχϊν για κάκε 

παράνομθ ενζργεια που υποπίπτει ςτθν αντίλθψθ των. 

11. Άμεςθ επζμβαςθ ςε άτομα που προζβθςαν ςε ζκνομεσ πράξεισ ι προκάλεςαν επειςόδια ι κινδφνουσ για 

τουσ αςκενείσ, το προςωπικό και τθν περιουςία του Νοςοκομείου και τουσ παραδίδουν ςτθν Αςτυνομία. 

12. Τιρθςθ επιςκεπτθρίου, θςυχίασ, κακϊσ και απομάκρυνςθ επιςκεπτϊν πλθν των κατόχων νόμιμθσ αδείασ. 

13. Ριςτι τιρθςθ τθσ απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ εντόσ των χϊρων του Νοςοκομείου χωρίσ παρζκκλιςθ. 

14. Αυςτθρι απαγόρευςθ τθσ ειςόδου μικροπωλθτϊν και διακινθτϊν διαφθμιςτικϊν εντφπων, κακϊσ και 

επαιτϊν ι ατόμων που χρθςιμοποιοφν τουσ χϊρουσ του νοςοκομείου για κατάλυμα όλο το 24/ωρο. 
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15. Απομάκρυνςθ μετά από ζλεγχο ι υπόδειξθ τθσ Νοςθλευτικισ υπθρεςίασ ατόμων που εργάηονται παράνομα 

ςτον χϊρο του νοςοκομείου ωσ αποκλειςτικοί νοςοκόμοι-εσ και αμείβονται παρανόμωσ από τον αςκενι. 

16. Απαγόρευςθ τθσ ειςόδου αυτοκινιτων ι οχθμάτων που δεν ζχουν ςχετικι άδεια ειςόδου. 

17. Ζλεγχοσ τθσ παράνομθσ ςτάκμευςθσ εντόσ των χϊρων του Νοςοκομείου και ςτθν είςοδο αυτοφ, προσ 

αποφυγι κακυςτεριςεισ αςκενοφόρων και τθν κατάλθψθ προκακοριςμζνων χϊρων ςτάκμευςθσ του 

προςωπικοφ. 

18. Απαγορεφεται να ςυηθτοφν με αςκενείσ ι ςυνοδοφσ για ιατρικζσ πλθροφορίεσ όπωσ διαγνϊςεισ ι εξετάςεισ 

κακϊσ και να ανακοινϊνουν ςε τρίτουσ πλθροφορίεσ που ζγιναν γνωςτζσ λόγω τθσ κζςθσ εργαςίασ τουσ. 

19. Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ πυραςφάλειασ του Νοςοκομείου ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμοδίουσ αυτοφ. 

20. Άμεςθ παρζμβαςθ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ενθμζρωςθ των αρμοδίων του Νοςοκομείου, κακϊσ επίςθσ 

και να ςυνδράμουν μαηί με τα όργανα του Νοςοκομείου ςτθν εκκζνωςθ των χϊρων αυτοφ αν αυτό 

απαιτθκεί ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν. 

21. Τιρθςθ βιβλίου ςυμβάντων που κα παραδίδεται ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου και ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

22. Πλο το προςωπικό  αςφάλειασ κα ευρίςκεται υπό τθν εποπτεία και κακοδιγθςθ των αρμοδίων οργάνων 

του Νοςοκομείου, κα εκτελοφν τισ εντολζσ για επζμβαςθ ςε οποιοδιποτε χϊρο του Νοςοκομείου 

απαιτθκεί. 

23. Σε κακθμερινι βάςθ και ςε κάκε βάρδια κα προΐςταται αρχιφφλακασ. 

24. Το ςφνδεςμο με το νοςοκομείο κα ζχουν οι αρχιφφλακεσ και ο / θ επόπτθσ, οι οποίοι κα είναι  και οι 

υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ των εντολϊν του Νοςοκομείου και κα  ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ςυνολικι 

κακθμερινι δφναμθ  του προβλεπόμενου προςωπικοφ αςφαλείασ  

25. Το όνομα και θ κζςθ φφλαξθσ του προςωπικοφ αςφαλείασ, κα είναι γνωςτό ςτθν υπθρεςία (Νοςοκομείο) 

μζςω του εβδομαδιαίου προγράμματοσ, το οποίο και κα παραδίδεται κάκε Δευτζρα ι Ραραςκευι, ςτουσ 

αρμόδιουσ του Νοςοκομείου. 

26. Οι φφλακεσ κα τοποκετοφνται ςε ςθμεία ςυνεχοφσ φφλαξθσ (ςτατικι)  και ςε περιπολίεσ. 

27. Θ εταιρεία κα διακζτει αυτοκίνθτο για 24ωρθ  περιπολία ςτον  περιβάλλοντα χϊρο του Νοςοκομείου. 

28. Θ Ραροχι κάκε ςυνδρομισ – βοικειασ ςτουσ αςκενείσ, ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου και τουσ πολίτεσ 

που βρίςκονται εντόσ των χϊρων του, ςε περίπτωςθ εκκζνωςθσ λόγω ζκτακτων γεγονότων και ςε 

ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ φορείσ αυτοφ. 

29. Απαγόρευςθ τθσ ειςόδου ςτο Νοςοκομείο ςτα Μ.Μ.Ε. και θ λιψθ φωτογραφιϊν των εγκαταςτάςεων του, 

εκτόσ αν ζχει δοκεί ςχετικι άδεια από τθ Διοίκθςθ αυτοφ. 

30. Ζλεγχοσ, τιρθςθ τθσ τάξεωσ ςτο χϊρο των Εξωτερικϊν Ιατρείων, Τακτικϊν Ιατρείων και τθσ γραμματείασ 

αυτϊν. 
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΕΙΑΣ & ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      

1. Δεν κα γίνεται αντικατάςταςθ προςωπικοφ που διατίκεται ςτο νοςοκομείο από τθν εταιρία χωρίσ ςχετικι 

ςυνεννόθςθ με τθ διοίκθςθ του νοςοκομείου. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ θ εταιρία κα πρζπει να 

κατακζςει τισ άδειεσ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ των υπαλλιλων που αντικακιςτοφν τουσ προθγοφμενουσ. 

2. Το προςωπικό αςφάλειασ δεν κα αποχωρεί από τθ κζςθ του εάν δεν ζχει προςζλκει ο αντικαταςτάτθσ ςε 

κάκε περίπτωςθ. 

3. Κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ το προςωπικό του ςυνεργείου φφλαξθσ κα υπογράφει ςε ειδικό 

βιβλίο παρουςίασ με φροντίδα του κάκε Αρχιφφλακα βάρδιασ και τον ζλεγχο του υπευκφνου υπαλλιλου 

κάκε βάρδιασ του Γραφείου Επιςταςίασ. Επιςθμαίνεται ότι ςε οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ του 

προςωπικοφ φφλαξθσ, κα επιβάλλονται κυρϊςεισ ςτθν Ανάδοχο εταιρεία. 

4. Στο τζλοσ του ωραρίου κάκε βάρδιασ, ο Αρχιφφλακασ υποχρεοφται να ενθμερϊνει το Ειδικό βιβλίο 

Συμβάντων ςτο Γραφείο Επιςταςίασ για γεγονότα ι καταςτάςεισ που πρζπει να προςεχκοφν από τθ βάρδια 

που ακολουκεί, ι τυχόν παρατθριςεισ του – προτάςεισ που πρζπει να αξιολογθκοφν από τουσ Αρμόδιουσ 

υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ του Νοςοκομείου. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Επιςταςίασ κακθμερινά διαβιβάηει 

αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων ςτθ Διεφκυνςθ του Νοςοκομείου. 

  

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΘΜΕΕΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΕΦΘΜΕΙΑΣ 

1. Ζλεγχοσ και επιτιρθςθ του χϊρου των ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Ρ.), με ςκοπό τθν αποφυγι και 

πρόλθψθ επειςοδίων ςε βάροσ των αςκενϊν, των ςυνοδϊν των, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου και 

λοιπϊν επιςκεπτϊν. 

2.   Ζλεγχοσ τθσ παραμονισ των ςυνοδϊν των αςκενϊν ςτο χϊρο των Επειγόντων περιςτατικϊν και 

απομάκρυνςι τουσ ςε περίπτωςθ ςυνωςτιςμοφ, ϊςτε το προςωπικό του Νοςοκομείου να παρζχει τισ 

καλλίτερεσ δυνατζσ υπθρεςίεσ ςτουσ αςκενείσ. 

3. Αποτροπι πράξεων βανδαλιςμοφ ςε βάροσ τθσ περιουςίασ του Νοςοκομείου. 

4. Ζλεγχοσ και διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ κάκε τροχοφόρου που προςζρχεται ςτο χϊρο των Επειγόντων 

Ρεριςτατικϊν – υποδοχισ των αςκενϊν και ειδικά των αςκενοφόρων. Μετά τθν παραλαβι των αςκενϊν 

από το προςωπικό του Νοςοκομείου, τα αςκενοφόρα και λοιπά οχιματα απομακρφνονται άμεςα από τον 

προαφλιο και μικρισ ζκταςθσ χϊρο των Επειγόντων Ρεριςτατικϊν, ϊςτε αυτόσ να είναι ελεφκεροσ για τθν 

άμεςθ και χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ εξυπθρζτθςθ των προςερχόμενων αςκενϊν. 

5. Το προςωπικό αςφάλειασ ςε κάκε περίπτωςθ για τθν αποτελεςματικότερθ φφλαξθ των χϊρων του 

Νοςοκομείου και τθν διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ , κα ςυντονίηεται ςτθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων του κατά τθν εφθμερία και από τον εκάςτοτε Συντονιςτι.     

Ε. ΣΥΣΤΑΣΘ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ / ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν και παραλαβισ του ζργου κα ςυςτακεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) και κα οριςτεί ο υπεφκυνοσ του ζργου από πλευράσ τθσ 
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Ανακζτουςασ Αρχισ, ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ πορείασ των εργαςιϊν και των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  

Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ, που κα οριςκεί, κα υποβάλλει μθνιαίο πρακτικό παρακολοφκθςθσ του ζργου 

του αναδόχου, ςτισ αρχζσ κάκε μινα για τον προθγοφμενο μινα.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει τα πρόςτιμα είτε ςε μορφι παρακράτθςθσ από πλθρωμζσ, 

είτε με παρακράτθςθ από τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

 Ππωσ προβλζπεται ςτα ςχετικά άρκρα του Ν. 4412/2016 αν ο ανάδοχοσ διακόψει άκαιρα και χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του 

Νοςοκομείου το ζργο, πριν από τθν θμερομθνία λιξεωσ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ 

το Νοςοκομείο, λόγω ποινικισ ριτρασ 4.402,05 € θμερθςίωσ για κάκε μζρα διακοπισ και μζχρι τθσ θμερομθνίασ 

λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ τυχόν ςυνζχιςθσ του ζργου. 

Σε τζτοια περίπτωςθ, το Νοςοκομείο κα δικαιοφται ελεφκερα να προςλάβει τρίτο εργολάβο, με ελεφκερθ 

τιμι και κα δικαιοφται να αξιϊςει από τον ζκπτωτο εργολάβο τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ 

παράλλθλα με τθν αξίωςι του για κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ, χωρίσ μείωςθ του 

ποςοφ τθσ θμεριςιασ παραπάνω ποινικισ ριτρασ. 

Για κάκε παράβαςθ ςτον αρικμό των απαςχολοφμενων ατόμων, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε 

θμζρα απουςίασ πρόςτιμο ίςο με το πενταπλάςιο των θμερομιςκίων των απουςιαηόντων ατόμων. 

Για κάκε παράβαςθ οποιουδιποτε όρου (τθσ ςυμβάςεωσ που κα ςυναφκεί), εκ μζρουσ του αναδόχου που 

κα αναδειχκεί  από το διαγωνιςμό, το Νοςοκομείο πζραν των άλλων δικαιωμάτων που κα του παρζχονται 

και από το Νόμο, δφναται να επιβάλλει ςϋ αυτόν πρόςτιμο 3.000,00 €, παρακρατοφμενο από τθ μθνιαία 

αμοιβι του. 

Σε περίπτωςθ υποτροπισ, θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται δικαιουμζνου το Νοςοκομείου να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ και να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

ΣΤ. ΑΚΥΩΣΘ - ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει τθ ςφμβαςθ και να απορρίψει τθ δαπάνθ πλθρωμισ του 

Αναδόχου, ςφμφωνα με το Ν. 3863/15-7-10 (ΦΕΚ 115/Α/2010), ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει ςτθν 

υπθρεςία: 

1) τον αρικμό των εργαηομζνων 

2) τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ  

3) τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 

4) το φψοσ του προχπολογιηόμενου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των  

εργαηομζνων  
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5) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά  

Επιπλζον, κα πρζπει να εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ 

περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ παροφςασ με 

ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν. 4412/2016). Στθν περίπτωςθ αυτι ο 

Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ άλλωσ παραιτείται αυτισ. Στθν γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι 

λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια 

τθσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναςτολισ ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων 

θ εκπλιρωςθ των οποίων ζχει αναςταλεί. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει  / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από απόφαςθ 

του αρμοδίου οργάνου τθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. Στθ περίπτωςθ αυτι, 

ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν, που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, 

δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που 

αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ περιουςίασ 

αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των 

ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία των 

μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

Στον Ρίνακα αποτυπϊνονται οι ανάγκεσ ςε αρικμό, κζςεισ και ϊρεσ απαςχόλθςθσ του προςωπικοφ αςφαλείασ.  

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΦΥΛΑΞΘΣ 

 ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΦΘΜΕΙΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΕΦΘΜΕΙΑ 24ΩΘ 

 ΡΩΙ ΑΡΟΓ. ΝΥΧΤΑ ΡΩΙ ΑΡΟΓ. ΝΥΧΤΑ ΡΩΙ ΑΡΟΓ. ΝΥΧΤΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΔΥΤΙΚΟ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

ΑΣΑΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΕΞΩΤ.ΨΥΧ.ΔΟΜΘ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΕΞΩΤ. ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ 3 2 1 2 2 1 2 1 1 

ΕΡΟΡΤΕΥΣΘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 9 6 4 8 8 7 9 7 7 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19 23 23 



 

Σελίδα 49 

 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ είναι δεςμευτικοί για τθν ανάδοχο εταιρία. 

Θζματα που δεν αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ, ρυκμίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ  

Ζνα (1) ζτοσ, δϊδεκα (12) τμθματικζσ παραδόςεισ υπθρεςιϊν. 

 

Υπεργολαβία  

Ππωσ αναφζρεται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 4.4 τθσ Ραροφςασ Διακιρυξθσ  

Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν  

Λεωφ. Μεςογείων 154, Ακινα 115 27 

Σουλίου, Ελλθνοςερβικισ Φιλίασ 60, Αγ. Ραραςκευι 153 43 

 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παραγράφουσ 5.2, 6.3, 6.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

1. Tο προςωπικό φφλαξθσ να απαρτίηεται από υπεφκυνα άτομα με πλιρθ γνϊςθ ότι ζχουν τθν ευκφνθ 

αςφάλειασ του Νοςοκομείου και του περιβάλλοντοσ χϊρο για όλο το 24ωρο. Το προςωπικό αςφαλείασ να 

γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα και να κατζχει άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ. 

2. Να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο για τθν προςταςία των αςκενϊν, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, τθ 

φφλαξθ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ αυτοφ. Το παράςτθμα και θ ςωματικι του διάπλαςθ κα είναι τζτοια 

που να προκαλοφν κατ' αρχάσ εκτίμθςθ, ςεβαςμό ςτουσ ειςερχόμενουσ αλλά και το αίςκθμα αςφάλειασ και ςε 

κάκε περίπτωςθ να ςυγκεντρϊνουν τα ςωματικά προςόντα που απαιτοφνται για τθν κατάταξι τουσ ςτθν 

Ελλθνικι Αςτυνομία.  

3. Να διακζτει τθν ικανότθτα τθσ καλισ επικοινωνίασ με το κοινό. Να είναι εφςτροφο, να ζχει τθν ικανότθτα 

επιβολισ, να είναι ευγενικό αλλά και αυςτθρό και να μπορεί να διαχειριςτεί με αποτελεςματικό και με 

ενδεδειγμζνο τρόπο κάκε απλι ι ςφνκετθ κατάςταςθ. Μζροσ του προςωπικοφ που κα είναι ςτο κεντρικό 

κυρωρείο, κα κατζχει βαςικζσ γνϊςεισ Αγγλικισ γλϊςςασ και Θ/Υ ( δεν απαιτείται πτυχίο που να το 

αποδεικνφει)  

4. Να διακζτει τθν κατάλλθλθ εμπειρία. Για τον λόγο αυτό πρζπει και κα ζχει εργαςκεί ωσ φφλακασ για ικανό 

χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ.  

5. Να ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ ϊςτε να είναι ςε κζςθ, αν 

απαιτθκεί, να τισ χειριςκεί πολφ καλά. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ προβλζπουν ποιεσ ακριβϊσ ενζργειεσ πρζπει να 

γίνουν και με ποια προτεραιότθτα ςε κάκε ζκτακτο ςυμβάν π.χ. διάρρθξθ, πυρκαγιά, τρομοκρατικι απειλι 

κ.λ.π.  

6. Να ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με τον χειριςμό του εξοπλιςμοφ αςφάλειασ, και κυρίωσ 

πυροςβεςτιρων (πυραςφάλεια), ϊςτε να είναι ςε κζςθ αν απαιτθκεί, να χειριςτεί πολφ καλά τον εξοπλιςμό 

αυτό, ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ του Νοςοκομείου.  

 

 

 

 



 

Σελίδα 50 

Ρροαιρζςεισ  

Θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι 
ζναν (1) χρόνο, πριν τθν λιξθ τθσ χρονικισ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, κζτοντασ ςε εφαρμογι τθ διαδικαςία του άρκρου 32, 
παρ. 6 ν. 4412/2016 που ςυνίςταται ςτθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ.  
 

Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο Άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 
  

  

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Χρθματοδότθςθ 

Με τθν αρικμ. 549/2020-06/05/2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρεϊςεων (ΑΔΑ: Ψ0ΦΣ4690ΩΝ-7ΕΥ),ζχει δεςμευτεί το 
ποςό κάλυψθσ τθσ εν λόγω δαπάνθσ, ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του Γ.Ν.Α. 
«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», (ΚΑΕ 40439Α). 

 

Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  :  520.918,79 

Ανάλυςθ και Σεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/υνολικι και ανά τμιμα/μονάδα 

Ο προχπολογιςμόσ ζχει προκφψει κατόπιν οικονομοτεχνικισ μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία ζχουν λθφκεί υπόψθ 
οι διατάξεισ του άρκρου 68 παρ. 1 του Ν.3863/2010, ζχει υπολογιςκεί κόςτοσ μιςκοδοςίασ του ηθτοφμενου από τθν 
διακιρυξθ προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί ςτθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ, βάςει ωρομιςκίου 4,57€/ϊρα 
(κατϊτατοσ μιςκόσ άγαμου 6-9 ζτθ προχπθρεςίασ όπωσ ιςχφουν από 1/2/2019), κακϊσ επίςθσ και λειτουργικό 
(διοικθτικό κόςτοσ), κρατιςεισ  και περικϊριο κζρδουσ.   

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεςθσ/παράταςθ 

Δφναται να  προκφψουν κζτοντασ ςε εφαρμογι τθ διαδικαςία του άρκρου 32, παρ. 6 ν. 4412/2016 που ςυνίςταται 
ςτθν διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ.  

 

Φ.Π.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ 

Φ.Ρ.Α. 24% 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεταιvii  

β) 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. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ 
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ  8 
% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

 

 

 



 

Σελίδα 51 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Διατίκεται ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ ςυνθμμζνο τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ: 
 Σε μορφι PDF με το όνομα espd-request 2. 
 Σε μορφι XLM με το όνομα espd-request 2. 

ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

Α. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εκδότθσ: 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

Ρροσ το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ» 

Λ. Μεςογείων 154, Ακινα 

Τ.Κ. 115 27 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των ……………….. ευρϊ 
και ολογράφωσ ……………………………… ευρϊ υπζρ τθσ εταιρείασ………………………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………… 
που εδρεφει …………………………… Τ.Κ. ………… (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 
τθσ ζνωςθσ), για τθν ςυμμετοχι τθσ ςτον Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό άνω των ορίων τθσ Υπθρεςίασ ςασ που 
αφορά ςτθν παροχι «Υπθρεςιϊν αςφάλειασ» του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ» και του 
Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Χολαργοφ, αρμοδιότθτασ του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.  137/2020 διακιρυξι 
ςασ. 

2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

3. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμαςτε του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ 
διηιςεωσ. 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε 
ότι θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ 
δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ 
οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ 
(εταιρείασ) ……………..……………………, οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι 
αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό 
δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τθν ….../……../……….. οπότε και κα επιςτραφεί 
ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ 
και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ 
τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ μασ Επιςτολζσ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 



 

Σελίδα 52 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότθσ: 

Θμερομθνία ζκδοςθσ : 

Ρροσ το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ» 

Λ. Μεςογείων 154, Ακινα 

Τ.Κ. 115 27 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των ………………..ευρϊ 
και ολογράφωσ ………………………………ευρϊ υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… με Α.Φ.Μ. ……………………… που εδρεφει 
…………………………… Τ.Κ. ………… (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), 
για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ςτο πλαίςιο του διενεργθκζντοσ από τθν Υπθρεςία ςασ Ανοικτοφ 
Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, που αφορά ςτθν ςτθν παροχι «Υπθρεςιϊν αςφάλειασ» του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Ακθνϊν «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ» και του Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Χολαργοφ, αρμοδιότθτασ του 
Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.  137/2020 διακιρυξι ςασ. 

2. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει τισ απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ, ςτθν οποία κατακυρϊκθκε 
θ προμικεια ……………………………………………………………………………………………….., κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

3. Θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμαςτε δε του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
τθσ διηιςεωσ. 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ γνωςτοποιιςετε 
ότι θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ 
δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ 
οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που μασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςι ςασ. 

5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ 
(εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι 
αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθν κζςθ αυτισ υπό 
δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςι μασ ζχει ιςχφ μζχρι τθν ….../……../……….. οπότε και κα επιςτραφεί 
ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ 
και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ 
εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ μασ Επιςτολζσ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
1η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΗ :   
ΑΝΑΓΟΥΟ                  :                                                                                                             

 

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’αρικμ………………………….. 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΡΩΝΥΜΙΑ ………………………………………  

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΨΥΧΙΚΘΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΙΟΥ 
ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………………………………….€  ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α 24%. 

 

Στθν Ακινα  ςιμερα ……………………, αφενόσ το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», που εδρεφει ςτθν Ακινα, επί 

τθσ Λ. Μεςογείων 154, ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου: 999332756, υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΘΝΩΝ, 

νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον …………………………………………………………. (ΦΕΚ………………………), και το 

οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου, ο οικονομικόσ φορζασ με τθν 

επωνυμία…………………………………………………………………………………………………..που 

εδρεφει………………………………………………………………………………………………, ζχει αρικμό φορολογικοφ 

μθτρϊου……………………, υπάγεται ςτθ ΔΟΥ………………………………… και εκπροςωπείται νόμιμα 

από………………………………………….. του……………………….., (ιδιότθτα)………………………………… τθσ εταιρείασ, 

ςφμφωνα με τθν με  κωδικό αρικμό καταχϊρθςθσ………………………………………….., Ανακοίνωςθ Καταχϊρθςθσ 

ςτο ΓΕΜΘ………………………………………………… και θ οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ 

«ο Ανάδοχοσ», 
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αφοφ ζλαβαν υπόψθ : 

1) Τθν με αρικμό 137/2020 Διακιρυξθ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», με τθν 

οποία προκθρφχκθκε θ διενζργεια Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διεκνι Διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου οικονομικοφ φορζα για τθν παροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ του Νοςοκομείου και του 

Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Χαλανδρίου αρμοδιότθτασ του Νοςοκομείου για ζνα (1) ζτοσ, με CPV 

79710000-4 Υπθρεςίεσ Αςφαλείασ, προχπολογιςκείςασ ςυνολικισ δαπάνθσ 645.939,30€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% (μθνιαίοσ προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ 24% 53.828,275€), με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, βάςει τιμισ προςφορά (χαμθλότερθ 

τιμι),  

2) τθν από ………………………………………………………………υποβλθκείςα από τον Ανάδοχο προςφορά, 

3) τθν υπ. αρικ………………………απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε ςτον 

οικονομικό φορζα με τθν επωνυμία «………………………………………………………………..» θ παροχι 

υπθρεςιϊν φφλαξθσ του Νοςοκομείου και του Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Χαλανδρίου αρμοδιότθτασ 

του Νοςοκομείου για ζνα (1) ζτοσ και 

4) τθν αρικμ. ………………………………………………………………………..Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρεϊςεων,   
 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 

πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) 

ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ 

με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό 

που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και των 

τθλεομοιοτυπιϊν. 
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Ραροχι υπθρεςιϊν αςφάλειασ του Νοςοκομείου και του Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ (Σουλίου 62, Αγ. 

Ραραςκευι) αρμοδιότθτασ του Νοςοκομείου,  όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: ………………………………. 

Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ που  κα παραδϊςει ι οφείλει να 

παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 

υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ αφετθρία. 

Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ προκεςμία λιγει 

ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 

εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου.  

Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 

ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν ανάκεςθ ςυνεργείου παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ 

του Νοςοκομείου, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Κζντρου Ψυχικισ Υγείασ Αγ. Ραραςκευισ, ωσ εξισ :  

 (19) άηομα (ημερηζίως-ηρεις βάρδιες) ζσν ηέζζερα (4) επιπλέον άηομα ζε λειηοσργία εθημερίας ηοσ 

Νοζοκομείοσ, εκ ηων οποίων ένα (1) άηομο  απαζτολείηαι καθημερινά από Δεσηέρα έως Παραζκεσή, 10:00 

π.μ.-18:00 μ.μ. ζηο Κένηρο Ψστικής Υγείας επί ηης οδού Σοσλίοσ 62, Αγ. Παραζκεσή.  

Τα άτομα κα απαςχολοφνται ςτα κάτωκι πόςτα, και βάρδιεσ: 

 ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΦΘΜΕΙΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘΣ ΕΦΘΜΕΙΑ 24ΩΘ 

 ΡΩΙ ΑΡΟΓ. ΝΥΧΤΑ ΡΩΙ ΑΡΟΓ. ΝΥΧΤΑ ΡΩΙ ΑΡΟΓ. ΝΥΧΤΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ΔΥΤΙΚΟ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

ΑΣΑΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΕΞΩΤ.ΨΥΧ.ΔΟΜΘ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΕΞΩΤ. ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ 3 2 1 2 2 1 2 1 1 

ΕΡΟΡΤΕΥΣΘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ΣΥΝΟΛΟ 9 6 4 8 8 7 9 7 7 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19 23 23 

 

Ο Ανάδοχοσ Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ οφείλει: 

 Να αντικακιςτά αμζςωσ ςε περίπτωςθ υπόδειξθσ του Νοςοκομείου, άτομο ι άτομα που 

δθμιουργοφν προβλιματα ι κρίνονται ακατάλλθλα για το Κδρυμα. 

 Να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ που διζπουν τισ ςχζςεισ του με το προςωπικό του δθλ. 

από άποψθ εργατικισ νομοκεςίασ και νομίμων διατάξεων περί αμοιβϊν ωραρίου εργαςίασ, κοινωνικϊν 

παροχϊν, αποηθμιϊςεων ειςφορϊν, κλπ. και κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ζναντι των Ελλθνικϊν αρχϊν 

για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτοφσ. 

 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016.  

 Να εκπλθρϊνει όλεσ τισ νόμιμεσ υποχρεϊςεισ του ζναντι του δθμοςίου των αςφαλιςτικϊν ταμείων 

και κάκε τρίτου και με οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με μιςκοδοςία ι αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ. 

 Να υποβάλλει ςτον εργοδότθ (Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»)  ονομαςτικζσ μιςκολογικζσ καταςτάςεισ 

οι οποίεσ κα εμφανίηουν όλα τα μιςκολογικά ςτοιχεία του προςωπικοφ του ανάδοχου, επίςθσ αποδεικτικά 

καταβολισ του μιςκοφ  ςτο απαςχολοφμενο από τθν εταιρεία προςωπικό, προσ ζλεγχο ανά μινα, μαηί με τα 

αντίςτοιχα αποδεικτικά αγοράσ ενςιμων ΙΚΑ (βιβλίο αγοράσ ενςιμων) και λοιπά αποδεικτικά τακτοποίθςθσ 

των αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου. Εφόςον διαπιςτϊνεται διαφορά τθσ πραγματικισ 

υποχρζωςθσ του αναδόχου προσ τα Αςφαλιςτικά Ταμεία ωσ προσ τθν υποχρζωςθ που προκφπτει από τισ 

μιςκολογικζσ καταςτάςεισ που υποβάλλονται από τον ανάδοχο, ο εργοδότθσ δφναται να παρακρατιςει ζνα 

ποςό από τθν μθνιαία αποηθμίωςθ του ανάδοχου για να καλφψει ενδεχόμενθ απαίτθςθ τρίτων κατά του 

Νοςοκομείου.      

Επιπρόςκετα, ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι: 
 

α) τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τισ υποχρεϊςεισ του που 

απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, 

που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Επίςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο 
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ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου 

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) δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά,  
γ) λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

 

Θα γνωςτοποιεί εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι: 

Ζναντι αυτοφ (του προςωπικοφ) κα υπζχει αυτόσ και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςυμβάςεωσ 

αςτικζσ και λοιπζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ. 

2. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά (του προςωπικοφ αυτοφ) 

εντόσ των χϊρων του Νοςοκομείου όπου πρζπει να τθρείται τάξθ 

ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ -ΡΟΣΟΝΤΑ 

Το προςωπικό φφλαξθσ να απαρτίηεται από υπεφκυνα άτομα με πλιρθ γνϊςθ ότι ζχουν τθν ευκφνθ 

αςφάλειασ του Νοςοκομείου και του περιβάλλοντοσ χϊρου για όλο το 24ωρο. Συγκεκριμζνα το προςωπικό 

του αναδόχου κα πρζπει: 

1. Να φζρει ομοιόμορφθ και ομοιόχρωμθ ενδυμαςία (ςτολι),θ οποία κα είναι εγκεκριμζνθ και κα φζρει 

τα προβλεπόμενα διακριτικά, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του α.ν. 1342/1938 «Ρερί Κρατικϊν 

Σθμαιϊν και ςτολϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιδιωτικϊν Οργανϊςεων»(ΦΕΚ 290 Αϋ), (με μικρι 

ταμπζλα ςτο αριςτερό θμικωράκιο όπου κα αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του εργαηόμενου, θ επωνυμία 

τθσ επιχείρθςθσ, ο βακμόσ κ.λ.π.) και κα ζχει πάντοτε άψογθ εξωτερικι εμφάνιςθ. Ρρζπει να φζρει δε 

πομποδζκτθ επικοινωνίασ ςυμβατό με τουσ ιδθ υπάρχοντζσ ςτο νοςοκομείο (PMR 446). 

2. Να είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο για τθν προςταςία των αςκενϊν, του προςωπικοφ του 

Νοςοκομείου, τθ φφλαξθ των χϊρων και του εξοπλιςμοφ αυτοφ. Το παράςτθμα και θ ςωματικι του 

διάπλαςθ να είναι τζτοια που να προκαλοφν κατ’ αρχάσ εκτίμθςθ, ςεβαςμό ςτουσ ειςερχόμενουσ αλλά και 

το αίςκθμα αςφάλειασ και ςε κάκε περίπτωςθ να ςυγκεντρϊνουν τα ςωματικά προςόντα που απαιτοφνται 

για τθν κατάταξι τουσ ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία. 

3. Να διακζτει τθν ικανότθτα τθσ καλισ επικοινωνίασ με το κοινό. Να είναι εφςτροφο, να ζχει τθν 

ικανότθτα επιβολισ, να είναι ευγενικό αλλά και αυςτθρό και να μπορεί να διαχειριςτεί με αποτελεςματικό 

και με ενδεδειγμζνο τρόπο κάκε απλι ι ςφνκετθ κατάςταςθ. Είναι απαραίτθτο μζροσ του προςωπικοφ που 

κα είναι ςτο κεντρικό κυρωρείο, να κατζχει βαςικζσ γνϊςεισ Αγγλικισ γλϊςςασ και Θ/Υ ( δεν απαιτείται 

πτυχίο που να το αποδεικνφει)  
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4. Να διακζτει τθν κατάλλθλθ εμπειρία. Για τον λόγο αυτό πρζπει να ζχει εργαςκεί ωσ φφλακασ για 

ικανό χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 

5. Να ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ ϊςτε να είναι ςε 

κζςθ, αν απαιτθκεί, να τισ χειριςκεί πολφ καλά. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ προβλζπουν ποιεσ ακριβϊσ ενζργειεσ 

πρζπει να γίνουν και με ποια προτεραιότθτα ςε κάκε ζκτακτο ςυμβάν π.χ. διάρρθξθ, πυρκαγιά, 

τρομοκρατικι απειλι κ.λ.π.  

6. Να ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με τον χειριςμό του εξοπλιςμοφ αςφάλειασ, και κυρίωσ 

πυροςβεςτιρων (πυραςφάλεια),  ϊςτε να είναι ςε κζςθ αν απαιτθκεί, να χειριςτεί πολφ καλά τον 

εξοπλιςμό αυτό, ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ του Νοςοκομείου. 

7. Να παραμζνει ςτακερό και να μθν γίνονται αλλαγζσ ςτα πρόςωπα με τθν εξαίρεςθ περιπτϊςεων 

ανωτζρασ βίασ, ι ανεπάρκεια του υπαλλιλου, ι αν ηθτθκεί αντικατάςταςθ ατόμου από το Νοςοκομείο ςε 

περίπτωςθ που προκφψουν γεγονότα. 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Α. Θ επιχείρθςθ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ κα πρζπει : 

1. Να διακζτει ειδικι προσ τοφτο άδεια λειτουργίασ, βάςει του Ν. 2518/97, άρκρο   

2. Να ζχει προμθκεφςει το προςωπικό τθσ, πζραν του φορθτοφ αςυρμάτου, με   

        ςφυρίχτρα, φακό νυκτόσ. 

 Β) Επίςθσ τα άτομα φφλαξθσ είναι υποχρεωμζνα για τα παρακάτω : 

1. Σε περίπτωςθ επειςοδίων, υπάρξεωσ  κινδφνου για τουσ αςκενείσ, του προςωπικοφ του 

Νοςοκομείου, των υπαρχόντων μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων, των επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ αυτοφ, 

το προςωπικό αςφαλείασ παρεμβαίνει με ςκοπό τθν αποτροπι των επειςοδίων και τθσ προςταςίασ αυτϊν. 

2. Άμεςθ ενθμζρωςθ των  αρμοδίων του Νοςοκομείου και των αρμοδίων Δικαςτικϊν αρχϊν για κάκε 

παράνομθ ενζργεια που υποπίπτει ςτθν αντίλθψθ των. 

3. Άμεςθ επζμβαςθ ςε άτομα που προζβθςαν ςε ζκνομεσ πράξεισ ι προκάλεςαν επειςόδια ι 

κινδφνουσ για τουσ αςκενείσ, το προςωπικό και τθν περιουςία του Νοςοκομείου και τουσ παραδίδουν ςτθν 

Αςτυνομία 

4. Τιρθςθ επιςκεπτθρίου, απομάκρυνςθ επιςκεπτϊν πλθν των κατόχων νόμιμθσ αδείασ. 

5. Ριςτι τιρθςθ τθσ απαγόρευςθσ του καπνίςματοσ εντόσ των χϊρων του Νοςοκομείου χωρίσ 

παρζκκλιςθ. 

6. Αυςτθρι τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ και τθσ θςυχίασ. 

7. Αυςτθρι απαγόρευςθ τθσ ειςόδου μικροπωλθτϊν, επαιτϊν όλο το 24/ωρο. 

8. Απαγόρευςθ τθσ ειςόδου αυτοκινιτων ι οχθμάτων που δεν ζχουν ςχετικι άδεια ειςόδου. 
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9. Ζλεγχοσ τθσ παράνομθσ ςτάκμευςθσ εντόσ των χϊρων του Νοςοκομείου και ςτθν είςοδο αυτοφ, 

προσ αποφυγι κακυςτεριςεισ αςκενοφόρων και τθν κατάλθψθ προκακοριςμζνων κζςεων πάρκινγκ του 

προςωπικοφ. 

10. Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ πυραςφάλειασ του Νοςοκομείου ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμοδίουσ 

αυτοφ. 

11. Άμεςθ παρζμβαςθ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ενθμζρωςθ των αρμοδίων του Νοςοκομείου, κακϊσ 

επίςθσ και να ςυνδράμουν μαηί με τα όργανα του Νοςοκομείου ςτθν εκκζνωςθ των χϊρων αυτοφ αν αυτό 

απαιτθκεί ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν. 

12. Τιρθςθ βιβλίου ςυμβάντων που κα παραδίδεται ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου και ςτισ αρμόδιεσ 

αρχζσ. 

13. Πλο το προςωπικό  αςφάλειασ κα ευρίςκεται υπό τθν εποπτεία και κακοδιγθςθ των αρμοδίων 

οργάνων του Νοςοκομείου, κα εκτελοφν τισ εντολζσ για επζμβαςθ ςε οποιοδιποτε χϊρο του Νοςοκομείου 

απαιτθκεί. 

14. Σε κακθμερινι βάςθ και ςε κάκε βάρδια κα προΐςταται αρχιφφλακασ ο οποίοσ ςυμπεριλαμβάνεται 

ςτθν ςυνολικι κακθμερινι δφναμθ των 22 ι 26 ατόμων. 

15. Το ςφνδεςμο με το νοςοκομείο κα ζχουν οι αρχιφφλακεσ και ο / θ επόπτθσ, οι οποίοι κα είναι  και 

οι υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ των εντολϊν του Νοςοκομείου και κα  ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ςυνολικι 

κακθμερινι δφναμθ  του προβλεπόμενου προςωπικοφ αςφαλείασ  

16. Το όνομα και θ κζςθ φφλαξθσ του προςωπικοφ αςφαλείασ, κα είναι γνωςτό ςτθν υπθρεςία 

(Νοςοκομείο) μζςω του εβδομαδιαίου προγράμματοσ, το οποίο και κα παραδίδεται κάκε Δευτζρα ι 

Ραραςκευι, ςτουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου. 

17. Οι φφλακεσ κα τοποκετοφνται ςε ςθμεία ςυνεχοφσ φφλαξθσ (ςτατικι)  και ςε περιπολίεσ. 

18. Υποχρεοφνται να φζρουν  άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ, και ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςτολισ τουσ 

να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμό τουσ και ο βακμόσ που φζρουν. 

19. Θ εταιρεία κα διακζτει αυτοκίνθτο για 24ωρθ  περιπολία ςτον  περιβάλλοντα χϊρο του 

Νοςοκομείου. 

20. Θ Ραροχι κάκε ςυνδρομισ – βοικειασ ςτουσ αςκενείσ, ςτο προςωπικό του Νοςοκομείου και τουσ 

πολίτεσ που βρίςκονται εντόσ των χϊρων του, ςε περίπτωςθ εκκζνωςθσ λόγω ζκτακτων γεγονότων και ςε 

ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ φορείσ αυτοφ. 

21. Απαγόρευςθ τθσ ειςόδου ςτο Νοςοκομείο ςτα Μ.Μ.Ε. και θ λιψθ φωτογραφιϊν των 

εγκαταςτάςεων του, εκτόσ αν ζχει δοκεί ςχετικι άδεια από τθ Διοίκθςθ αυτοφ. 
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22. Ζλεγχοσ, τιρθςθ τθσ τάξεωσ και τθσ ςειράσ προτεραιότθτασ ςτο χϊρο τθσ Γραμματείασ των 

Εξωτερικϊν Ιατρείων, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των προςερχόμενων αςκενϊν προσ ζκδοςθ παραςτατικοφ 

για διενζργεια εργαςτθριακϊν εξετάςεων ι επίςκεψθσ ςτα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Νοςοκομείου. 

 

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΘΜΕΕΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΕΦΘΜΕΙΑΣ   

1. Ζλεγχοσ και επιτιρθςθ του χϊρου των ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Ρ.), με ςκοπό τθν 

αποφυγι και πρόλθψθ επειςοδίων ςε βάροσ των αςκενϊν, των ςυνοδϊν των, του 

προςωπικοφ του Νοςοκομείου και λοιπϊν επιςκεπτϊν. 

2. Ζλεγχοσ τθσ παραμονισ των ςυνοδϊν των αςκενϊν ςτο χϊρο των Επειγόντων περιςτατικϊν 

και απομάκρυνςι τουσ ςε περίπτωςθ ςυνωςτιςμοφ, ϊςτε το προςωπικό του Νοςοκομείου 

να παρζχει τισ καλλίτερεσ δυνατζσ υπθρεςίεσ ςτουσ αςκενείσ. 

3. Αποτροπι πράξεων βανδαλιςμοφ ςε βάροσ τθσ περιουςίασ του Νοςοκομείου. 

4. Ζλεγχοσ και διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ κάκε τροχοφόρου που προςζρχεται ςτο χϊρο 

των Επειγόντων Ρεριςτατικϊν – υποδοχισ των αςκενϊν και ειδικά των αςκενοφόρων. 

Μετά τθν παραλαβι των αςκενϊν από το προςωπικό του Νοςοκομείου, τα αςκενοφόρα 

και λοιπά οχιματα απομακρφνονται άμεςα από τον προαφλιο και μικρισ ζκταςθσ χϊρο των 

Επειγόντων Ρεριςτατικϊν, ϊςτε αυτόσ να είναι ελεφκεροσ για τθν άμεςθ και χωρίσ καμία 

κακυςτζρθςθ εξυπθρζτθςθ των προςερχόμενων αςκενϊν. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ        

1. Το προςωπικό τθσ Αναδόχου εταιρείασ να γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα και να κατζχει άδεια 

εργαςίασ προςωπικοφ αςφαλείασ.  

2. Το προςωπικό ςυνεργείου αςφάλειασ δεν κα αποχωρεί από τθ κζςθ του εάν δεν ζχει προςζλκει ο 

αντικαταςτάτθσ ςε κάκε περίπτωςθ. 

3. Κατά τθν προςζλευςθ και αποχϊρθςθ το προςωπικό του ςυνεργείου φφλαξθσ κα υπογράφει ςε   

          ειδικό βιβλίο παρουςίασ με φροντίδα του κάκε Αρχιφφλακα βάρδιασ και τον ζλεγχο του   

           υπευκφνου υπαλλιλου κάκε βάρδιασ του Γραφείου Επιςταςίασ. Επιςθμαίνεται ότι ςε  

           οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ προςζλευςθσ του προςωπικοφ φφλαξθσ, κα επιβάλλονται κυρϊςεισ  

            ςτθν Ανάδοχο εταιρεία. 

4. Στο τζλοσ του ωραρίου κάκε βάρδιασ, ο Αρχιφφλακασ υποχρεοφται να ενθμερϊνει το Ειδικό  

           βιβλίο Συμβάντων ςτο Γραφείο Επιςταςίασ για γεγονότα ι καταςτάςεισ που πρζπει να  

           προςεχκοφν από τθ βάρδια που ακολουκεί, ι τυχόν παρατθριςεισ του – προτάςεισ που πρζπει  
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           να αξιολογθκοφν από τουσ Αρμόδιουσ υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ του Νοςοκομείου. Ο  

           Ρροϊςτάμενοσ τθσ Επιςταςίασ κακθμερινά διαβιβάηει αντίγραφο του Δελτίου Συμβάντων ςτθ  

           Διεφκυνςθ του Νοςοκομείου. 

5. Το προςωπικό αςφάλειασ ςε κάκε περίπτωςθ για τθν αποτελεςματικότερθ φφλαξθ των χϊρων  

           του Νοςοκομείου και τθν διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του, κα ςυντονίηεται ςτθν  

            εκτζλεςθ των κακθκόντων του και από το Διευκυντι τθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ, τθ Διευκφντρια  

            Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ και τουσ Συντονιςτζσ Εφθμερίασ.     

    

ΑΘΟ 3. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

 

Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι ζνα (1) ζτοσ  με θμερομθνία ζναρξθσ τθν…………….. και λιξθσ 

τθν ………………. 

 

ΑΘΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΘ ΕΡΙΤΟΡΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ  

Για τισ ανάγκεσ τθσ παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν και τθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  κα ςυςτακεί 

από τθν Ανακζτουςα Αρχι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ) και κα οριςτεί ο 

υπεφκυνοσ, ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ πορείασ των εργαςιϊν και των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων του Αναδόχου.  

Θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ, που κα οριςκεί, κα υποβάλλει μθνιαίο πρακτικό παρακολοφκθςθσ του 

ζργου του αναδόχου, ςτισ αρχζσ κάκε μινα για τον προθγοφμενο μινα.  

Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με 
κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ  δφνανται να ορίηονται και άλλοι 
υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 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 του 
προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί 
αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ 
υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον 
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τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 
από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

 

ΑΘΟ 5. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει τα πρόςτιμα είτε ςε μορφι παρακράτθςθσ από 

πλθρωμζσ, είτε με παρακράτθςθ από τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

  Ππωσ προβλζπεται ςτα ςχετικά άρκρα του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ανάδοχοσ διακόψει άκαιρα και χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του Νοςοκομείου το ζργο, πριν από τθν 

θμερομθνία λιξεωσ του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι προσ το Νοςοκομείο, λόγω 

ποινικισ ριτρασ 4.402,05 € θμερθςίωσ για κάκε μζρα διακοπισ και μζχρι τθσ θμερομθνίασ λιξεωσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι τθσ τυχόν ςυνζχιςθσ του ζργου. 

Σε τζτοια περίπτωςθ, το Νοςοκομείο κα δικαιοφται ελεφκερα να προςλάβει τρίτο εργολάβο, με 

ελεφκερθ τιμι και κα δικαιοφται να αξιϊςει από τον ζκπτωτο εργολάβο τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά 

τιμισ παράλλθλα με τθν αξίωςι του για κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ, χωρίσ 

μείωςθ του ποςοφ τθσ θμεριςιασ παραπάνω ποινικισ ριτρασ. 

Για κάκε παράβαςθ ςτον αρικμό των απαςχολοφμενων ατόμων, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε 

θμζρα απουςίασ πρόςτιμο ίςο με το πενταπλάςιο των θμερομιςκίων των απουςιαηόντων ατόμων. 

Για κάκε παράβαςθ οποιουδιποτε όρου (τθσ ςυμβάςεωσ που κα ςυναφκεί), εκ μζρουσ του αναδόχου 

που κα αναδειχκεί  από το διαγωνιςμό, το Νοςοκομείο πζραν των άλλων δικαιωμάτων που κα του 

παρζχονται και από το Νόμο, δφναται να επιβάλλει ςϋ αυτόν πρόςτιμο 3.000,00 €, παρακρατοφμενο από τθ 

μθνιαία αμοιβι του. 

Σε περίπτωςθ υποτροπισ, θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται δικαιουμζνου το Νοςοκομείου να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

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% 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, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
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Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

ΆΘΟ 6. ΑΚΥΩΣΘ - ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊςει τθ ςφμβαςθ και να απορρίψει τθ δαπάνθ 

πλθρωμισ του Αναδόχου, ςφμφωνα με το Ν. 3863/15-7-10 (ΦΕΚ 115/Α/2010), ςε περίπτωςθ που ο 

Ανάδοχοσ δεν κατακζςει ςτθν υπθρεςία: 

1) τον αρικμό των εργαηομζνων 

2) τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ  

3) τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 

4) το φψοσ του προχπολογιηόμενου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των  

εργαηομζνων  

5) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά  

Επιπλζον, κα πρζπει να εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 

νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ 

παροφςασ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν. 4412/2016). Στθν 

περίπτωςθ αυτι ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ άλλωσ παραιτείται αυτισ. Στθν 

γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ θμερομθνία 

ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια τθσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναςτολισ ο 

Ανάδοχοσ απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων θ εκπλιρωςθ των οποίων ζχει 

αναςταλεί. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει  / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από 

απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. 

Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ για τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν, που ζχει εκτελζςει μζχρι 

του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των 

παραγγελιϊν προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ 

παραλθφκοφν. 

Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ 

περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν 
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θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 

ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΘΟ 7.  ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο μθνιαίο ποςό των 

…………………………..€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%.  Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ 

του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, κακϊσ του ςχετικοφ πρακτικοφ 

παρακολοφκθςθσ, τυχόν ειςιγθςθσ του επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και του θμερολογίου. 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

(παράγραφοσ 2 Άρκρο 64 Ν. 4172/2013, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 

Στθν αμοιβι του αναδόχου,  χωρίσ Φ.Ρ.Α., περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και 

κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 

Το τίμθμα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, παραμζνει ςτακερό και δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι 

αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι 

οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 
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ΑΘΟ 8. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν με 

αρικμό………………… εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ ………………………………  ποςοφ………………………………… (5%) 

τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ 

μζχρι τθν …………………………... (1 μινα μετά τθν λιξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ). 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι όλων των φάςεων τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ 

των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ν.4412/2016 . 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 

κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι / και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ 

αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

ΑΘΟ 9. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 

Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 

που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να 

απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του 

αιτιματοσ. 
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ΑΘΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν, γίνει θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ. 

ΑΘΟ 11. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 

προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ 

παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ………………………………………………… 

του………………………., κάτοικοσ ……………………………………….., οδόσ………………………………………….., 

τθλ:……………………, fax:……………………………….., e-mail:……………………………………. 

 

Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται ταχυδρομικά ςτθ 

διεφκυνςθ αυτι  ι με e-mail. 

 

ΑΘΟ 12. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ τθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε 

διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που 

κα υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια  

τθσ Ακινασ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 

προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα 

πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, 

θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν 

προθγοφμενθ παράγραφο. 
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ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε τρία  πρωτότυπα, ζνα ζλαβε ζκαςτο ςυμβαλλόμενο 

μζροσ. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 

        O  ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 

     ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                      Ο ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ                

    

 

     ΜΡΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ                        
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΘΣ ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ 
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