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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
7θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»  
Σμιμα Προμθκειϊν     
Ρλθροφορίεσ: Ντουςάκθσ Ελευκζριοσ 
Τθλ.: 2821022300 
Ταχ. Διεφκυνςθ: Αγίου Ελευκερίου 28, Μουρνιζσ Χανίων  
Τ.Κ. 73300,  
Email: entousakis@chaniahospital.gr 
Διεφκυνςθ Διαδικτφου Υπθρεςίασ: www.chaniahospital.gr 
ΑΦΜ: 999444662  Δ.Ο.Υ. Χανίων Κριτθσ 
 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ (CPV 79713000-5) 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ν 4825/04.09.2021, το Γενικό Νοςοκομείο 

Χανίων «ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» πρόκειται να προβεί ςε ςφναψθ ςυμβάςεων προμικειασ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, 

κατά παρζκκλιςθ των κείμενων εκνικϊν διατάξεων περί δθμοςίων ςυμβάςεων, για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν που προζκυψαν από τθν αναςτολι κακθκόντων λόγω μθ εμβολιαςμοφ του προςωπικοφ φφλαξθσ 

του Νοςοκομείου. Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί, για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν με εκτιμϊμενθ δαπάνθ 

30.189,74 ςυμπ. ΦΡΑ 24% (24.346,56 χωρίσ ΦΡΑ), με δυνατότθτα παράταςθσ για επιπλζον τρείσ (3) μινεσ. 

Το κόςτοσ κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0439 του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. Θ 

ςφναψθ ςφμβαςθσ προμικειασ υπθρεςιϊν κατ’εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 51 του Ν. 

4825/2021, κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 51 του Ν. 

4825/2021, μετά από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Χανίων. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται με κριτιριο τθ χαμθλότερθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, (τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ) ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για ζξι (6) μινεσ 60.379,48 ευρϊ  ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%. 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ζχοντασ υπόψθ: 
 
Α. Σισ διατάξεισ: 
 
1. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. 

Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα 
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2.  Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134/18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα 

3.   Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα 

4.  Του Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

5.   Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν 

6. ΤουN. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) περί εκςυγχρονιςμοφ και αναμόρφωςθσ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων 

7.  Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

8. Του Ρ.Δ 80/2016 περί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ (ΦΕΚ 145/τεφχοσ Α’). 

9. Του Ν. 4238/2014 περί «Ρρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.)» 

10. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρφκμιςθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 

Υγείασ» 

11. Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ 

(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) 

12. Το άρκρο 68 του ν. 3863/2010: Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν 

13. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) 

14. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) 

15. Τισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ν 4825/04.09.2021 

16. Το υπ’ αρ. 7 τθσ με αρ. 137954/22-12-2016 (ΦΕΚ 4515/Β/2016) Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ 

17. Τθν Υ.Α. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

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

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

18. Τθν με κζμα 40ο / πρακτικό 28ο / 08-09-2021  (ΑΔΑ 6Ε3Ψ46907Τ-ΗΨΜ) Απόφαςθ ΔΣ 

19. Τισ με αρ. πρκ 19836/27-09-2021 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ για Υπθρεςίεσ Φφλαξθσ  

20. Τθν με αρ. πρκ 19830/27-09-2021 ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ Χρθματοοικονομικι Μελζτθ για Υπθρεςίεσ 

Φφλαξθσ 

21. Τθν με κζμα 25ο / πρακτικό 29ο / 27-09-2021 (ΑΔΑ ΨΞΘΙ46907Τ-Κ4Ο) απόφαςθ ΔΣ 

ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Τ-ΘΝΥ





3 

 

22. Τθν με κζμα 1ο / πρακτικό 30ο / 30-09-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 62Μ246907Τ-ΛΟ3)Το  με α. πρκ 20350 

- 01/10/2021 Ρρωτογενζσ Αίτθμα για ανάρτθςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ΑΔΑΜ 21REQ009294400 2021-10-01 του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

23. Τθν με αρ. 1272/ 01-10-2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (AΔΑΜ ΚΘΜΔΘΣ 21REQ009295624 

2021-10-01) (αρ. καταχϊρθςθσ ςτα λογιςτικά βιβλία 2054 

24.  Τθν με ΑΔΑΜ 21PROC009330254 2021-10-07 Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

25.  Τθν με κζμα 47ο / πρακτικό 32ο /18-10-2021 Απόφαςθ ΔΣ ςχετικά με τθν ζγκριςθ Επαναλθπτικοφ 

Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ Ψ0ΟΥ46907Τ-ΕΨΡ) 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ (CPV 79713000-5) 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ν 4825/04.09.2021, καλοφνται οι 

υποψιφιοι ανάδοχοι ςτθν υποβολι ζγγραφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν,  για χρονικό διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν, με δυνατότθτα παράταςθσ για επιπλζον τρείσ (3) μινεσ, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 

ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ για ζξι (6) μινεσ  60.379,48 ευρϊ  ςυμπ/νου 

ΦΠΑ 24%, ςε βάροσ του ΚΑΕ 0439 του Ρροχπολογιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων, όπωσ 

αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςθσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (ωσ Ραράρτθμα ΣΤ τθσ παροφςθσ). 

 

1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου 
1οσ όροφοσ) 

25 /10/2021 

θμζρα Δευτζρα 

ϊρα ζωσ 14:00 μ.μ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

(Γραφείο Προμθκειϊν) 

26/10/2021 

Ημζρα Σρίτθ 

ϊρα 10:00 π.μ. 

 

(Συχόν προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι 

εκπρόκεςμεσ) 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, από τριμελι  επιτροπι  θ οποία ζχει οριςτεί για το 

ςκοπό αυτό. 

ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Τ-ΘΝΥ





4 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:  

Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, 

τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα :  

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

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

γ) ςε 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 γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου 

να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει  τοφτο εάν 

κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν 

ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ 

 ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ: ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ: 

 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ: 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ 
 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ 

  

4.Εφόςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ 

με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 121 του Ν.4412/2016. 

5.Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ παρζχονται από τθν Υπθρεςία. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ, ΔΙΑ ΤΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 

ΡΟΣΦΟΩΝ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: 
Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ. 

ΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ (ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΤΠΗΡΕΙΑ): 19/10/2021 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/ 10 /2021 

ΗΜΕΡΑ: Σρίτθ 

ΪΡΑ: 10:00. π.μ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ 

 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL434) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOY: 
«ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 79713000-5)»  

ΚΩΔΙΚΟ CPV: CPV  79713000-5 

ΦΟΡΕΑ ΕΚΣΕΛΕΗ - ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: 

EL434) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ: 

(ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗ, ΑΜΕΗ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΣΗ ΤΝΣΟΜΕΤΗ: ΔΙΑΚΗΡΤΞΕΙ) 

www.chaniahospital.gr 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΣΑΙ OI 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΦΤΛΑΞΗ: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 
(30.189,74 ΓΙΑ ΣΡΕΙ ΜΗΝΕ) & 60.379,48 € ΓΙΑ ΕΞΙ 

ΜΗΝΕ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ: ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  

Κ.Α.Ε. 0439 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 
ΓΙΑ ΤΕΙΣ ΜΘΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΡΑΑΤΑΣΘΣ ΓΙΑ 

ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΤΕΙΣ ΜΘΝΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ: 
ΑΜΕΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΜΕ ΣΗΝ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  -  7ΘΣ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ  

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL434) 

Δ/ΝΣΘ: ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΙΟΥ 28, Τ.Κ. 73300 ΜΟΥΝΙΕΣ 

ΧΑΝΙΩΝ ΚΘΤΘΣ  

φνολο κρατιςεων ΕΠΙ  %: ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΘΣΕΙΣ 
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Αντικείμενο τθσ Ρρόςκλθςθσ είναι θ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΧΑΝΙΩΝ (CPV 79713000-5) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ν 4825/04.09.2021, 

δια τθσ υποβολισ ζγγραφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν, για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν 

εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ 30.189,74 ευρϊ ςυμπ. ΦΡΑ 24%, με δυνατότθτα παράταςθσ για επιπλζον τρείσ (3) 

μινεσ, ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 60.379,48 ευρϊ  ςυμπ/νου ΦΡΑ 24%, ςε βάροσ 

του ΚΑΕ 0439 του Ρροχπολογιςμοφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων. 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΡΙΩΝ  (3)  ΜΗΝΩΝ 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

 
 
 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

 
 
 

ΦΠΑ 
24% 

 
 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝ
Η  

ΔΑΠΑΝΗ  
ΣΡΙΜΗΝΟΤ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ
ΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΝΑΘΕΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ 
ΓΕΝΙΚΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
ΧΑΝΙΩΝ 

(CPV 79713000-5) 

 
8.115,52 

 
 
 
 

1.947,73 
 
 
 

 
 
 
 

10.063,25 
 
 
 

 
24.346,56 

 
5.843,18 

 
30.189,74 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ φφλαξθσ. 

 Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

 Θ κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ υπθρεςίασ φφλαξθσ - διάρκειασ 

και όχι για μζροσ αυτισ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ .  

 Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει  

τιμισ.   

 Σο προςωπικό που κα απαςχολείται ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ προςκομίηει τα 

δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν περ. α) του άρκρου 207 του ν. 4820/2021. 

 Κρατιςεισ: Θ παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ βαρφνεται με τισ Νόμιμεσ κρατιςεισ.

ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Τ-ΘΝΥ





7 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

 
 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα  ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. 

1.2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τριακόςιεσ εξιντα (360) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

1.3. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ  μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου  απορρίπτεται ωσ μθ 

κανονικι. 

1.4. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το 

προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου 

παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, 

εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του 

διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν 

να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 

ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 

διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.   

1.5. το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

1.5.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ. 

1.5.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν 

προμικεια. 

1.5.3. Ο αρικμόσ τθσ Ρρόςκλθςθσ. 

1.5.4.  Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του 

διαγωνιςμοφ. 

1.5.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα) 

 

1.6. Μζςα ςτον κφριο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 

ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ και  ειδικότερα τα εξισ: 

 

1.6.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Στθν προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, Υπεφκυνθ διλωςθ (όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει ςε  εφαρμογι και των άρκρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) του 
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Ν. 1599/1986, ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχει ο 

οικονομικόσ φορζασ και ςφμφωνα με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

1. Μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία 

από τισ καταςτάςεισ των παραγράφων 1 και 2 του  άρκρου 73 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 

αποκλείονται από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 

2. Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και των παραρτθμάτων αυτισ.  

3. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ των οποίων οι 

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

4. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

5. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

6. Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

7. Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

8. Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

9. Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των 

διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019 για τθν προςταςία των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 10.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.  

 

1.6.2. ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Πλα τα φφλλα των ςχετικϊν εγγράφων ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων 

κ.λ.π.), κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο. 

Επιςθμαίνεται ότι θ Σεχνικι Προςφορά κα πρζπει να περιζχει, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό 

φφλλο ςυμμόρφωςθσ (βλ. Ειδικοφσ όρουσ Παραρτιματοσ Σϋ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν) προσ τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ 

οίκου (prospectus, productdata, manualκλπ), ζντυπα και λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα και με το Παράρτθμα των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.   
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Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι αποδεκτι μια προςφορά κα είναι να αναφζρεται ςτο ςφνολο των 

απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

 

1.6.3. ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό 

ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

1.6.4. Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα : 

 Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα 

και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ 

λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 

 Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα 

ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ 

«πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να 

λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ 

πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που 

καλφπτει τεχνικά ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

 Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν 

υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι 

κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει 

τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε  αυτιν  

διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν. 

 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν ακφρωςθ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και τθν αναςτολι εκτζλεςθσ. 

  Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει ηθτιςει τθν ακφρωςθ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, κακϊσ και τθν αναςτολι εκτζλεςθσ με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ 

ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ. 

 Θ ανακζτουςα αρχι ηθτεί τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ,  όταν 

οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι 
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λανκαςμζνεσ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊςουν, να 

αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 102 του ν.4412/2016, ωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 42 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 

36/9-3-21) και ιςχφει. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε 

ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ 

χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα 

ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

 Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε αυτοφσ, 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Ειδικότερα, 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, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε 

διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε 

γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ 

γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

 Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, πρζπει να 

υποβάλλουν προςφορά ι αίτθςθ ςυμμετοχισ, εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Οι προςφορζσ ι οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 

τα μζςα που προβλζπονται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ  κα 

περιζχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηονται ςτθν παροφςα 

Ρρόςκλθςθ.  

 Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ 

προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του 

παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 
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 Θ παραλαβι των προςφορϊν γίνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ γίνεται 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπισ διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ)  ωσ 

άρκρο 221 του ν.4412/2016. 

 

1.6.5 Η Αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

α) Θ αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ γίνεται τθν θμερομθνία και ϊρα που προβλζπεται ςτθν  ςχετικι 

πρόςκλθςθ. Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι 

προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου και τθν ανακζτουςα αρχι. Το 

αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Εν ςυνεχεία θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αφοφ προβεί ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ προχωρεί ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων  των 

οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των 

προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 

προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι 

προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ 

προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ 

(με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 105 του ν. 4412/16), τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν 

ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, 

θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ,να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 

άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό 

το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ 

κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 

μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
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τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 

προςφορζσ 

γ) Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα 

ανωτζρω πρακτικά εκδίδεται απόφαςθγια τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων 

(«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ 

ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον 

πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα δικαιολογθτικά 

κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 1.7 τθσ παροφςασ, 

περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 

κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

1 Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

2 Σα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, επικυρϊνονται με τθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ τθσ περ. 

γ’. 

3 Μετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 45 του Ν. 

4782/2021), οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 

διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

1.6.6 Επιςθμαίνεται ότι: 

1.Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

δεν κα απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ 

απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

2. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

3. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου κατάκεςθσ 

των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, 

τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςφζροντεσ ι 

υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 

υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, 

να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.». 

5.Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
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6.Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ Υπθρεςίασ. 

7. Οι Υποψιφιοι Οικονομικοί Φορείσ  δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ 

τθσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ 

αποςυρκεί, ο διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

•    Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

  Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι 

ενζργεια. 

8. Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό 

πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, 

ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα 

δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ 

φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων 

ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 

θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου 

υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα 

δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και 

για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, 

Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ 

τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 

δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, 

ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 

φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ 

από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε 

περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ 
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τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα 

καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, 

μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το 

αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από 

τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ 

από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 

 

1.7. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ (προςωρινόσ ανάδοχοσ) ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθοφείλει 

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 το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των δικαιολογθτικϊν του 

άρκρου 80, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για 

τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73, περί λόγων αποκλειςμοφ, και 74, περί 

αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 και 78, τα οποία ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που 

προβλζπεται από το άρκρο 103 του Ν.4412/2016 (ωσ ζχει τροποποιθκεί και διαμορφωκεί με το 

άρκρο 43 του Ν.4782/2021) : 

 

Α. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων και τθσ 

εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ.  

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,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) 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 ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ το 

οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπουγενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςειστα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 

ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν 

κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, 

εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του 

οικονομικοφ φορζα. 

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. Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73 (ωσ ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 το Ν. 

4782/2021), Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του 

τελευταίου τριμινου πριν από τθν υποβολι του, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά 

και  ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ςτα 

πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό (πρόςωπα του 

δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016): 
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α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 

εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι 

δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

 

Γ. Πςον αφορά τθν παράγραφο τισ παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει 

αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), 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, ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ: 

1.  Τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ (κφριασ και επικουρικισ)  κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) κακϊσ και ωσ προσ  

2. Τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του (αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.) 

 (Σθμειώνεται ότι οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του  Ν. 4412/2016 (ωσ 

ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον 

δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 

τθρείται.  Οι περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ 

φορζασ εκπλθρώςει τισ ανωτζρω υποχρεώςεισ 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 ςτο 

μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1, 

ςτισ περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  
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3. Ρλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Δ. Πςο αφορά ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016, ωσ ζχει αντικαταςτακεί με άρκρο 23 του Ν. 

4782/2021 (αναφορικά με τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 4 του 

άρκρου 73), και μζχρι  τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του καταλόγου αποκλειςκζντων ςτθν 

Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμόςιων Συμβάςεων, θ οποία κα τθρείται και κα επικαιροποιείται από τθν 

ΕΑΑΔΘΣΥ, απαιτείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, μαηί με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, να κατακζςει 

υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, 

ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (περίαποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςε 

μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων, για εφλογο χρονικό διάςτθμα). Οι 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

 

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 

Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 13 και 15 

του ν. 4727/2020 (Α’ 184). 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. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Αν δεν προςκομιςτοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά ακολουκοφνται οι 

διατάξεισ του άρκρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Τ-ΘΝΥ





18 

 

2. ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ - ΑΡΧΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΗ  

 

2.1. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά παράβαςθ 

των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται 

ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν. 

2.2. 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 κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν  

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

δ) για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία 

των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

2.3 Ειδικά, ςτισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν. 2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων 

ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 

παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα 

του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 και αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του προθγοφμενου 

εδαφίου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105.  
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3. ΕΓΓΤΗΕΙ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά 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.Σ.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 θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 

λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 

καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 

ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ 

και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

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

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

3.1. Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ  (ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ) 

3.2. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν 

εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 4% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  χωρίσ να 

υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α. ιτοι των 973,87 €.  Κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και εφόςον 

ενεργοποιθκεί το μονομερζσ δικαίωμα παράταςθσ για τρείσ μινεσ, τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε 

ζκδοςθ ςυμπλθρωματικισ εγγυθτικισ επιςτολισ (4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ νζασ ποςότθτασ, 

μθ ςυμπ/νου ΦΡΑ) θ οποία κα καλφπτει τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ επιπρόςκετθσ υπθρεςίασ. 
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Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ το 

οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ 

με τα ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

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

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 ωσ ζχει τροποποιθκεί με το Ν. 

4782/2021 και ιςχφει. 

Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι 

ςφμβαςθσ πρζπει να είναι οκτϊ (8) μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ. Οι 

εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ κα παρατείνεται αναλόγωσ και κα αντικακίςταται με νζα,  ςε 

περίπτωςθ μετάκεςθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να προβλζπουν ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τουσ το οφειλόμενο 

ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου και κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα 

ςυνθμμζνα υποδείγματα. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

4. ΣΙΜΕ 

4.1. Οι τιμζσ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

4.2. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:           

        Ι.  Τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Ρ .Α. 

        ΙΙ. Ροςοςτό Φ. Ρ. Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (Σε περίπτωςθ που αναφζρεται 

εςφαλμζνοσ Φ. Ρ. Α αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία).  

       Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Ρ. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.  

Σθμειϊνεται ότι θ ανάδειξθ του μειοδότθ κα γίνει ανά είδοσ και για το ςφνολο τθσ  ηθτοφμενθσ 

ποςότθτασ αυτοφ δθλαδι: προςφερόμενθ τιμι είδουσ Χ ηθτοφμενθ ποςότθτα 

Τιμζσ οι οποίεσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα τιμι ανά είδοσ κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

4.3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ 

ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται 

ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε 

και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 
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4.4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει μεςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4.5. Προςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4.6. Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ 

οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν από τον 

προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ ςχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 . 

4.7. Πταν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Αν οικονομικόσ φορζασ δεν ανταποκρικεί ςτθ 

ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ και δεν υποβάλλει εξθγιςεισ, θ 

προςφορά του απορρίπτεται Ωσ μθ κανονικι απορρίπτεται θ προςφορά, εάν διαπιςτϊςουν ότι είναι 

αςυνικιςτα χαμθλι, διότι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

18 του Ν. 4412/2016. 

 

5-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Θ κατακφρωςθ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 - 105 του Ν. 4412/2016 ωσ ζχουν 

τροποποιθκεί με τα άρκρα 43 -45 Ν. 4782/2021). Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ 

κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, εκτόσ από τουσ οριςτικϊσ αποκλειςκζντεσ και ιδίωσ, όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 72, του Ν. 4412/2016 με κάκε πρόςφορο τρόπο.Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται 

οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι  προχποκζςεισ τθσ παρ. 3 άρκρο 105 Ν. 4412/2016 ωσ ζχει τροποποιθκεί με 

το άρκρο 45 Ν. 4782/2021). 

 
6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

1.Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ (παρ. 3, άρκρο 105 Ν. 4412/2016 ωσ ζχει 

τροποποιθκεί με άρκρο 45 Ν. 4782/2021), θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ (παρ. 4 άρκρο 105 Ν. 4412/2016 ωσ ζχει τροποποιθκεί με άρκρο 45 

Ν. 4782/2021). Θ πρόςκλθςθ τθσ παρ. 4 απευκφνεται το αργότερο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) 

θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ κατακφρωςθσ με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων τθν παρ. 8 

του εν λόγω άρκρου.. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παρ. 4 

ςτον ανάδοχο ( προςζλευςθσ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ). 
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2. Υπεφκυνθ για τθν παρακολοφκθςθ και ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το Τμιμα Επιςταςίασ 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων, ενϊ θ παραλαβι κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και  

καλισ εκτζλεςθσπου κα οριςκεί για τον ςκοπό αυτό 

 

7. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3)  μινεσ με δικαίωμα παράταςθσ για επιπλζον 

τρεισ (3) μινεσ. 

 

8-ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου ιςχφουν 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. 

 

9-ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ 

Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το 

άρκρο 127 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΗ 
 
Το κριτιριο ανάκεςθσ είναι  θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ (άρκρο 

86, του Ν. 4412/2016, ωσ ζχει τροποποιθκεί με άρκρο 30 Ν. 4782/2021) μεταξφ των προςφορϊν που είναι 

αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.     

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Δϋ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

Εκτόσ  από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016,  ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και για 

κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κλπ από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά αποδεικνφεται θ 

ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ Ρρόςκλθςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Εϋ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΕΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα
1
)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)
2
................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ
3
. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ, διηιςεωσ και όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ, ακόμα 

και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαδιποτε άλλθ ζνςταςθ των άρκρων 852-855, 862-864 και 866-

869 του ΑΚ, μζχρι του ποςοφ των ευρϊ………………………………………………………………
4
  , υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..
5
/ τθσ υπαρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλος σύμβασης)”, ςφμφωνα με 

τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
6 

........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….    

θμζρεσ
7 

από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
8
)   ι  

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε 

τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

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

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
9
. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

                                                 
1
  Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ. 
4  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι 
ςφμβαςθ. 
6  Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν 
7  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
8 Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον 

χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ 
εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  

9  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα 
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, 

με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σϋ 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ         
ΑΥΑΛΕΙΑ/ΥΤΛΑΞΗ  ΣΨΝ ΦΨΡΨΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΦΑΝΙΨΝ. 
                (ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΥΤΛΑΞΗ) 
 
I. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ 

Τπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση για τρείς 
(3) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρείς (3) μήνες.   
 

 
 Αναλυτικότερα: 

 
ΦΨΡΟΙ ΥΤΛΑΞΗ 
 

1. ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ 
Απαιτείται ημερησίως η παρουσία 6 ατόμων Προσωπικού Ασφαλείας στο 

Νοσοκομείο για τις εργάσιμες ημέρες και 3 ατόμων Προσωπικού 
Ασφαλείας στο Νοσοκομείο για τις αργίες και αββατοκύριακα, ήτοι: 
Α) Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΗ 

Απαιτείται ημερησίως η παρουσία 6 ατόμων και συγκεκριμένα: 
 
Α) Ε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΗ 

 Απαιτείται ημερησίως η παρουσία 6 ατόμων και συγκεκριμένα: 
 

07.00 – 15.00 Πρωινή Βάρδια: 
 α) Θυρωρείο Κεντρικής Πύλης                      1 άτομο 
 β) Κεντρική Είσοδος - Εσωτερικοί Φώροι               1 άτομο 

 γ) ΣΕΠ και είσοδος εξωτερικών ιατρείων     1 άτομο 
 
15.00 – 23.00 Απογευματινή  Βάρδια: 

 α) Θυρωρείο Κεντρικής Πύλης                           1 άτομο 
 β) ΣΕΠ                                                1 άτομο 

23.00 –07.00 Νυκτερινή Βάρδια: 
 α) Θυρωρείο Κεντρικής Πύλης                           1 άτομο 
 

Όλο το προσωπικό ασφαλείας θα ευρίσκεται υπό την εποπτεία, έλεγχο και 
καθοδήγηση των αρμοδίων οργάνων του εργοδότη (Νοσοκομείο) και θα 

εκτελούν τις εντολές (μέσω του αρχιφύλακα της εταιρείας) για επέμβαση σε 
οποιαδήποτε χώρο του Νοσοκομείου απαιτηθεί. 
 

 
Β) ΑΒΒΑΣΑ-ΚΤΡΙΑΚΕ –ΑΡΓΙΕ 
 

Απαιτείται ημερησίως η παρουσία 3  ατόμων και συγκεκριμένα: 
 

07.00 – 15.00 Πρωινή Βάρδια: 
 α) Θυρωρείο Κεντρικής Πύλης                      1 άτομο 
 

ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Τ-ΘΝΥ





25 
 

15.00 – 23.00 Απογευματινή  Bάρδια: 
 α) Θυρωρείο Κεντρικής Πύλης                        1 άτομο 

 
23.00 –07.00 Νυκτερινή Βάρδια: 
 α) Θυρωρείο Κεντρικής Πύλης                        1 άτομο 

  
 
Η φύλαξη των χώρων θα γίνεται και σε συνεργασία με τους μόνιμους 

υπαλλήλους προσωπικού ασφάλειας του Νοσοκομείου. 
 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να : 

 Αντικαθιστά αμέσως σε περίπτωση υπόδειξης του Νοσοκομείου, 

άτομο ή άτομα που δημιουργούν προβλήματα ή κρίνονται 
ακατάλληλα για το Ίδρυμα. 

 Σηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους που διέπουν τις σχέσεις του 
με το προσωπικό του, δηλαδή από άποψη εργατικής νομοθεσίας και 

νομίμων διατάξεων περί αμοιβών ωραρίου εργασίας, κοινωνικών 
παροχών, αποζημιώσεων εισφορών, κλπ. και θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνη έναντι των Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε 
υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς. 

 Εκπληρώνει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του έναντι του δημοσίου, 

των ασφαλιστικών ταμείων και κάθε τρίτου και με οτιδήποτε έχει 
σχέση με μισθοδοσία ή αποζημιώσεις προσωπικού. 

 Οι εργαζόμενοι θα μισθοδοτούνται υποχρεωτικά μέσω Σραπέζης, με 
τις νόμιμες διαδικασίες καταβολής των δεδουλευμένων του 

προσωπικού του και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 

 Γνωστοποιεί εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου 

προσωπικού του ότι: Έναντι αυτού (του προσωπικού) θα υπέχει 
αυτός (ο ανάδοχος) και μόνον, όλες τις εκ του νόμου και της 

συμβάσεως αστικές και λοιπές ευθύνες και υποχρεώσεις. 
2. Σο Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την 

συμπεριφορά (του προσωπικού αυτού) εντός των χώρων του 
Νοσοκομείου όπου πρέπει να τηρείται τάξη καθώς και την έγκαιρη 
προσέλευση και την παρουσία του προσωπικού της Εταιρίας καθ' 

όλη τη διάρκεια του ωραρίου του 
 

 

 
II. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ - ΠΡΟΟΝΣΑ 
Σο προσωπικό φύλαξης θα απαρτίζεται από υπεύθυνα άτομα με πλήρη 

γνώση ότι έχουν την ευθύνη ασφάλειας του Νοσοκομείου και του 
περιβάλλοντος χώρου για όλο το 24ωρο. 
 

υγκεκριμένα κάθε φύλακας: 
1. Θα φέρει ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή), η οποία θα 

είναι εγκεκριμένη και θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του α.ν. 1342/1938 
«Περί Κρατικών ημαιών και στολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Ιδιωτικών Οργανώσεων» (ΥΕΚ 290 Α'), (με μικρή ταμπέλα στο αριστερό 
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ημιθωράκιο η επωνυμία της επιχείρησης, και ότι απαιτείται κ.λ.π.) και θα 
έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εμφάνιση. 

ύμφωνα επίσης με το Π.Δ. 1568/85 και το Π.Δ. 3850/2010 ο ανάδοχος 
θα ορίσει δικό του Σεχνικό Ασφαλείας και Γιατρό Εργασίας για το 
προσωπικό αρμοδιότητας του. 

2. Θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την προστασία των ασθενών, του 
προσωπικού του Νοσοκομείου, τη φύλαξη των χώρων και του εξοπλισμού 
αυτού.  

3. Θα διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας με το κοινό. Θα έχει 
την ικανότητα επιβολής, θα είναι ευγενικό αλλά και αυστηρό και θα 

μπορεί να διαχειριστεί με αποτελεσματικό και με ενδεδειγμένο τρόπο κάθε 
απλή ή σύνθετη κατάσταση. Είναι απαραίτητο και μέρος του προσωπικού 
που θα είναι στο κεντρικό θυρωρείο (πύλη), να κατέχει βασικές γνώσεις 

Αγγλικής γλώσσας. 
4. Σο προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα έχει την 
κατάλληλη γνώση για την φύλαξη (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.λ.π.) και θα διαθέτει  διετή 
τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία που θα αποδεικνύεται  με βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα. Ο ανάδοχος με την προσφορά του  θα παρέχει 
στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η καταλληλότητα καθώς και η 
προϋπηρεσία κάθε φύλακα, λόγω και της ιδιαιτερότητας του χώρου 

φύλαξης, όπως είναι το Νοσοκομείο. 
5. Θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες 

ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση, αν απαιτηθεί, να τις χειρισθεί πολύ καλά. 
Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να 
γίνουν και με ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συμβάν π.χ. διάρρηξη, 

πυρκαγιά, τρομοκρατική απειλή, αντιμετώπιση κινδύνου από ηλεκτρικό 
ρεύμα, διαρροή νερού κ.λ.π. 
6. Θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τον χειρισμό του 

εξοπλισμού ασφάλειας, και κυρίως πυροσβεστήρων (πυρασφάλεια), ώστε 
να είναι σε θέση αν απαιτηθεί, να χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό αυτό, 

σε συνεργασία με τους φορείς του Νοσοκομείου. 
7. Θα παραμένει σταθερό και δεν θα γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα με την 
εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή ανεπάρκεια του υπαλλήλου, ή αν 

ζητηθεί αντικατάσταση ατόμου από το Νοσοκομείο σε περίπτωση που 
προκύψουν γεγονότα και πάντα με την συνεννόηση και επίβλεψη του 

Σμήματος  επιστασίας. 
 
 

III. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
Α. Ο ανάδοχος θα πρέπει να : 
1. Διαθέτει ειδική άδεια λειτουργίας, βάσει του Ν. 2518/97, άρθρο 2. 

2. Διαθέτει άδεια στολής εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ η οποία θα είναι 
εγκεκριμένη και θα φέρει τα προβλεπόμενα διακριτικά, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του α.ν. 1342/1938 «Περί Κρατικών ημαιών και 
στολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιδιωτικών Οργανώσεων» (ΥΕΚ 290 
Α') 

3. Διαθέτει ειδική άδεια διαδικτύου 
4. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 9001:2008, 

ISO 1801:2008 OHSAS, ISO 14001:2004 και ISO 27001:2013 
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5. Έχει προμηθεύσει το προσωπικό του, πέραν του φορητού ασυρμάτου, 
με σφυρίχτρα και φακό νυκτός. 

6. Διαθέτει 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο, που αποδεικνύεται 
από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (υποβάλλονται στην 
προσφορά του αναδόχου). 

 
Β. Επίσης τα άτομα φύλαξης είναι υποχρεωμένα για τα παρακάτω : 
 

1. Η φύλαξη και ο έλεγχος των χώρων του Νοσοκομείου και του συνόλου 
των καταστάσεων του σε καθημερινή βάση σε έξι οκτάωρες βάρδιες και 

αντίστοιχα τα αββατοκύριακα και αργίες σε τρείς οκτάωρες βάρδιες.  
2. Η επιτήρηση και ο έλεγχος των χώρων του Νοσοκομείου, φύλαξη 
κινητών και ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων και εγκαταστάσεων 

αυτού. 
3. Πρόληψη ενδεχόμενης δολιοφθοράς. 
4. Έλεγχος των εισερχομένων και εξερχομένων πολιτών 

5. Εντοπισμός και έλεγχος ύποπτων ατόμων τόσο στους εσωτερικούς 
χώρους όσο και στον εξωτερικό περίγυρο του Νοσοκομείου, προς αποφυγή 

επικίνδυνων ενεργειών σε βάρος του και τη διασφάλιση, σε κάθε 
περίπτωση, της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του. 
6. Έλεγχος και απομάκρυνση επαιτών και άλλων περιθωριακών ατόμων 

που χρησιμοποιούν τους χώρους του Νοσοκομείου ως κατάλυμα. 
7. Απαγόρευση εισόδου σε κάθε είδους μικροπωλητές, λαχειοπώλες, 

μικροέμπορους και αφισοκολλητές διαφήμισης προϊόντων στους χώρους 
του Νοσοκομείου 
8. Άμεση επέμβαση για κατάσβεση πυρκαγιάς σε συνεργασία με την 

ομάδα πυρασφάλειας του Νοσοκομείουκαι την έγκαιρη ειδοποίηση της 
Πυροσβεστικής Τπηρεσίας (ΣΗΛ. 199). 
9. Η παροχή κάθε συνδρομής- βοήθειας στους ασθενείς, στο προσωπικό 

του Νοσοκομείου και τους πολίτες που βρίσκονται εντός των χώρων του, σε 
περίπτωση εκκένωσης λόγω έκτακτων γεγονότων σε συνεργασία με τους 

υπεύθυνους φορείς αυτού. 
10. Η ειδοποίηση της Άμεσης Δράσης όπου και όταν απαιτείται, σε 
συνεργασία με την διοίκηση (ΣΗΛ. 100). 

11. Η απαγόρευση εισόδου οχημάτων εντός του Νοσοκομείου, που έχουν 
ως σκοπό τη χρησιμοποίηση των χώρων του για στάθμευση. 

12. Οι περιοδικοί τακτικοί αλλά και έκτακτοι έλεγχοι (περίπολοι) αν 
απαιτείται, εσωτερικά και εξωτερικά του Νοσοκομείου καθώς και ο έλεγχος 
κλειδιών που έχουν τοποθετηθεί σε ευαίσθητους χώρους του Νοσοκομείου, 

σε συνεργασία με το αρμόδιο Σμήμα Επιστασίας, την Σεχνική Τπηρεσία 
και την Νοσηλευτική Τπηρεσία.  
13. Έλεγχος, αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των αποφάσεων της 

Διοίκησης του Νοσοκομείου σχετικά με το ωράριο των επισκεπτών, 
προκειμένου το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό να επιτελεί 

απρόσκοπτα τα καθήκοντα του για την νοσηλεία των ασθενών. Οι έλεγχοι 
στα κτίρια του Νοσοκομείου, θα είναι συνεχείς και όλο το εικοσιτετράωρο. 
14. Ο αυστηρός έλεγχος και η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους 

χώρους του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου 
Τπουργείου Τγείας 

15. ε περίπτωση επεισοδίων, υπάρξεως κινδύνου για τους ασθενείς, του 
προσωπικού του Νοσοκομείου, των υπαρχόντων μηχανημάτων, 
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εγκαταστάσεων, των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αυτού, το προσωπικό 
ασφαλείας παρεμβαίνει με σκοπό την αποτροπή των επεισοδίων και της 

προστασίας αυτών. 
16. Άμεση ενημέρωση των αρμοδίων του Νοσοκομείου για κάθε παράνομη 
ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψη των. 

17. Άμεση επέμβαση σε άτομα που προέβησαν σε έκνομες πράξεις ή 
προκάλεσαν επεισόδια ή κινδύνους για τους ασθενείς, το προσωπικό και 
την περιουσία του Νοσοκομείου και τους παραδίδουν στην Αστυνομία. 

18. Αυστηρή τήρηση της καθαριότητας και της ησυχίας 
19. Έλεγχος της παράνομης στάθμευσης εντός των χώρων του 

Νοσοκομείου και στην είσοδο αυτού, προς αποφυγή καθυστερήσεις 
ασθενοφόρων, οχημάτων φορτοεκφόρτωσης αποθηκών, δεξαμενών, 
τροφίμων κ.λ.π και την κατάληψη προκαθορισμένων θέσεων παρκινγκ του 

προσωπικού. 
20. Σήρηση βιβλίου συμβάντων αντίγραφο του οποίου θα παραδίδεται στη 
Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

21. Όλο το προσωπικό ασφάλειας θα ευρίσκεται υπό την εποπτεία και 
καθοδήγηση των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου, θα εκτελούν τις 

εντολές για επέμβαση σε οποιοδήποτε χώρο του Νοσοκομείου απαιτηθεί. 
22. ε καθημερινή βάση και σε κάθε βάρδια θα προΐσταται αρχιφύλακας 
ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στην συνολική καθημερινή δύναμη 

23. Σο σύνδεσμο με το νοσοκομείο θα έχουν οι αρχιφύλακες και ο / η 
επόπτης, οι οποίοι θα είναι και οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών 

του Νοσοκομείου και θα συμπεριλαμβάνονται στην συνολική καθημερινή 
δύναμη. 
24. Οι φύλακες θα τοποθετούνται σε σημεία συνεχούς φύλαξης (στατική) 

και σε περιπολίες. 
25. Τποχρεούνται να φέρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.  
26. Η παροχή κάθε συνδρομής - βοήθειας στους ασθενείς, στο προσωπικό 

του Νοσοκομείου και τους πολίτες που βρίσκονται εντός των χώρων του, σε 
περίπτωση εκκένωσης λόγω εκτάκτων γεγονότων και σε συνεργασία με τους 

υπεύθυνους φορείς αυτού. 
27. Απαγόρευση της εισόδου στο Νοσοκομείο στα Μ.Μ.Ε. και η λήψη 
φωτογραφιών των εγκαταστάσεων του, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια 

από τη Διοίκηση αυτού 
28. Έλεγχος, τήρηση της τάξεως και της σειράς προτεραιότητας στο χώρο 

της Γραμματείας των ΣΕΠ και των Σακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των προσερχόμενων ασθενών προς έκδοση παραστατικού 
 

IV. ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ  
 
1. Έλεγχος και επιτήρηση του χώρου των ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 

(Σ.Ε.Π.), με σκοπό την αποφυγή και πρόληψη επεισοδίων σε βάρος των 
ασθενών, των συνοδών των, του προσωπικού του Νοσοκομείου και λοιπών 

επισκεπτών. 
2. Έλεγχος της παραμονής των συνοδών των ασθενών στο χώρο των 
Επειγόντων Περιστατικών και απομάκρυνση τους σε περίπτωση 

συνωστισμού, ώστε το προσωπικό του Νοσοκομείου να παρέχει τις 
καλλίτερες δυνατές υπηρεσίες στους ασθενείς. 

3. Αποτροπή πράξεων βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας του 
Νοσοκομείου. 
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4. Έλεγχος και διευκόλυνση της κυκλοφορίας κάθε τροχοφόρου που 
προσέρχεται στο χώρο των Επειγόντων Περιστατικών - υποδοχής των 

ασθενών και ειδικά των ασθενοφόρων. Μετά την παραλαβή των ασθενών 
από το προσωπικό του Νοσοκομείου, τα ασθενοφόρα και λοιπά οχήματα 
απομακρύνονται άμεσα από το προαύλια και μικρή έκτασης χώρο των 

Επειγόντων Περιστατικών, ώστε αυτός να είναι ελεύθερος για την άμεση και 
χωρίς καμία καθυστέρηση εξυπηρέτηση των προσερχόμενων ασθενών. 
 

V. ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΑΥΑΛΕΙΑ 
1. Σο προσωπικό της εταιρείας θα γνωρίζει καλά την Ελληνική γλώσσα, θα 

έχει συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας του. 
2. Σο υπηρετούν προσωπικό του υνεργείου Υύλαξης θα ανακατανέμεται 
καθώς και οι χώροι Υύλαξης, όταν επιβάλλεται για την 

αποτελεσματικότερη προστασία των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου αλλά 
και των πολιτών που βρίσκονται στους χώρους του. 
3. Σο προσωπικό του αναδόχου θα είναι υποχρεωτικά εφοδιασμένο με 

σύστημα επικοινωνίας (ασύρματη επικοινωνία). 
4. Σο προσωπικό συνεργείου ασφάλειας δεν θα αποχωρεί από τη θέση του 

εάν δεν έχει προσέλθει ο αντικαταστάτης σε κάθε περίπτωση. 
5. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια εργασίας του το προσωπικό της 
εταιρείας να μετακινείται από τη θέση του, χωρίς την έγκριση του 

αρχιφύλακα. 
6. Δεν επιτρέπεται στους φύλακες να ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη 

εργασία εκτός από τα καθήκοντα τους. Απαγορεύεται να καπνίζουν στους 
χώρους του Νοσοκομείου. 
7. Σο προσωπικό πρέπει και θα συμπεριφέρεται με ευγενικό τρόπο και θα 

εξυπηρετεί με προθυμία τους ασθενείς, επισκέπτες, προσωπικό και γενικώς 
όλους όσους βρίσκονται εντός του χώρου του Νοσοκομείου. 
8. το τέλος του ωραρίου κάθε βάρδιας, θα πρέπει και θα ενημερώνεται το 

Ειδικό Βιβλίο υμβάντων για γεγονότα ή καταστάσεις που πρέπει να 
προσεχθούν από τη βάρδια που ακολουθεί, ή τυχόν παρατηρήσεις -

προτάσεις που πρέπει να αξιολογηθούν. 
9. Σο προσωπικό, ασφάλειας σε κάθε περίπτωση για την 
αποτελεσματικότερη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου και την 

διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, θα συντονίζεται στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του και από το Σμήμα Επιστασίας. 

10. Σο προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του 
παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: είτε 
Χηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID 
Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του 
άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του 
φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά 

του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του 
άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση 

δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. 
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6. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 

Σο προσωπικό πρέπει και θα είναι υγιές και αρτιμελές. 
Η επίβλεψη του προσωπικού του αναδόχου θα ασκείται από το Σμήμα 
Επιστασίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται και θα απασχολεί προσωπικό που είναι 
ασφαλισμένο στον ΕΥΚΑ και θα είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος 
έναντι τρίτων για αποδοχές, κρατήσεις και Υ.Μ.Τ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται και θα γνωστοποιήσει εγγράφως στο 
προσωπικό του ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το 

Νοσοκομείο. ε περίπτωση που το αναγραφόμενο κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού είναι κάτω του νομίμου που προβλέπει η σχετική νομοθεσία 
(κλαδική, συλλογική σύμβαση) εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας θα έχει ως αποτέλεσμα την 
απόρριψη της προσφοράς. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των 

νομίμων αδειών, αναπαύσεων (REPOS) και κάλυψη των κενών θέσεων, 
καθώς επίσης και των κενών που προκύπτουν από ασθένειες και 

αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με 
την παρούσα υποχρεώσεων του, έναντι του Νοσοκομείου. Η εταιρεία είναι 
υποχρεωμένη να προσκομίζει κάθε μήνα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

στις οικονομικές υπηρεσίες και η εξόφληση θα γίνεται με την προσκόμιση 
εν ισχύ φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, μαζί με τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την καλή εκτέλεση του συμβατικού του 
έργου. 

Ο ανάδοχος θα επιβλέπει το έργο ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπος του 

(επόπτης του έργου που θα επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του 
Νοσοκομείου) και η παρουσία του αντί του αναδόχου θα γνωστοποιηθεί στο 
Νοσοκομείο με την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αποκατάσταση με «ίδιες 
δαπάνες» κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί με υπαιτιότητα 

του προσωπικού της στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις του 
Νοσοκομείου ή σε επιστημονικά όργανα αυτού και λοιπό εξοπλισμό ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο. Επίσης θα γνωστοποιήσει στο προσωπικό του ότι θα 

δέχεται έλεγχο –εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο -από τα αρμόδια όργανα 
του Νοσοκομείου, των τυχόν αποσκευών του, κατά την αποχώρηση του από 

το Νοσοκομείο 
 
VII. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

1. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται από το Σμήμα Επιστασίας, για τη διαπίστωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
2. Ο ανάδοχος οφείλει και θα τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 

του Νοσοκομείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού υμβουλίου. Για όσα δεν 
αναγράφονται στην σύμβαση ισχύουν όσα περιγράφονται στην Διακήρυξη. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται και θα δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και θα 
διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 
4. Ο ανάδοχος θα τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με την Επιτροπή Ελέγχου - 

παραλαβής Υύλαξης με σκοπό την αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή 
παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου, το οποίο θα 

υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 
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5. Αξιολόγηση φύλαξης μπορεί να διενεργείται και μέσω εντύπων που θα 
συμπληρώνονται σε εβδομαδιαία βάση από τους προϊστάμενους των 

τμημάτων και θα συλλέγονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου 
Επιστασίας. 
 

VIII. ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΠΛΗΡΨΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 
ε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών φύλαξης ο ανάδοχος 

θα ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και θα είναι υποχρεωμένος να 

εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό  επιτρέπεται από τις ανάγκες 
του εργοδότη. ε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις 

πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή 
για αυτές. Περαιτέρω ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες 

φύλαξης, σε βάρος της εταιρείας, όταν αυτή - κατόπιν και γραπτής 
ειδοποίησης - δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις της. ε κάθε 
περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη 

σύμβαση, κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση. 
 
  
 

IX. ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου για κάθε 
φθορά και βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα 

που χρησιμοποιεί και καθαρίζει πέρα από τη κανονική και συνήθη χρήση. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους 

υπαλλήλους του, και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες 
και δαπάνες. Ακόμη, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από 
ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της 

εταιρείας σχετιζόμενη με τη παρούσα ύμβαση. Σο ίδιο ισχύει για κάθε 
παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που 

συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με : 
i. σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν 
θανατηφόρες), και/ή 

ii. οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του 
Νοσοκομείου. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 

ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνη υπεύθυνη 
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό της. 

 
X. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 
Σο Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που 

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία που διέπουν την παρούσα 
καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος και θα αποκαταστήσει καθ’ ολοκληρίαν 
κάθε προκύψασα θετική ή αποθετική ζημία του Νοσοκομείου εξ αιτίας 
παράβασης όρου τινός της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και 

του Νοσοκομείου και εφόσον βεβαίως αυτή (η παράβαση) αποδειχθεί 
από το Νοσοκομείο. 
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XΙ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί 

χώρους όπου η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο φύλαξη 
Νοσοκομείων, για να έχει σαφή εικόνα της παροχής υπηρεσιών του. 
2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση 

ή μεταβίβαση προς τρίτους των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της 
που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση 
3. Ο ανάδοχος θα προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα 

από ελέγχους είτε του νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. 
ώμα Επιθεωρητών Τπηρεσιών Τγείας και Πρόνοιας, Δ/νση Τγιεινής 

Περιφέρειας κ.τ.λ.) 
 
XΙΙ. ΑΥΑΛΙΗ ΕΡΓΟΤ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται και θα συνάπτει και θα διατηρεί, 
αποκλειστικά με δική του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας ύμβασης σύμφωνα με τη Ελληνική νομοθεσία και τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα ύμβαση, για οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα ύμβαση, ιδίως 

δε την σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται και θα ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν 
ανά πάσα χρονική στιγμή και θα τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα υλλογική 

/Κλαδική ύμβαση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. ε 
περίπτωση που προσωπικό της εταιρείας δεν υπάγεται σε διατάξεις της 
ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτή υποχρεούται και θα το ασφαλίσει έναντι 

ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει ότι τα 
ανωτέρω θα τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, 
συνεργάτες και υπεργολάβους αυτής. 

3. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα 
τυγχάνουν της εγκρίσεως της Τπηρεσίας, η οποία θα έχει την έννοια του 

ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι συμμορφώνονται επαρκώς με 
τους όρους του σχετικού Άρθρου της διακήρυξης, του Προσαρτήματος περί 
ελάχιστων ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της ύμβασης 

που θα υπογραφεί. 
4. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την 
ύμβαση που θα υπογραφεί. ε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος ευθύνεται 
πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ήσχετίζονται με την 

παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνη για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή 
/ και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από 

ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη 
και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

 
XΙV. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 
1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ύμβασης, ο ανάδοχος θα 

συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, υποχρεούται 
δε να λαμβάνει υπόψη του τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την 

εκτέλεση της υμβατικής Τπηρεσίας. 
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2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που αφορούν την υμβατική Τπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 

ύμβαση. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάσταση της. 

4. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά 
του, προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 

πλήρως στις απαιτήσεις της ύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη του Νοσοκομείου. ε αντίθετη περίπτωση, το 

Νοσοκομείο δύναται να  ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 

αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του αναδόχου, κατόπιν 
αιτήματος του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 

μετά από έγκριση του Νοσοκομείου και μόνο με άλλο πρόσωπο 
αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται και θα 

ειδοποιήσει το Νοσοκομείο εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 
6. ε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του αναδόχου αποχωρήσουν 

από αυτόν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρηση τους, 
θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει 

άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων μετά από έγκριση του Νοσοκομείου. 
 

XV. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΆΡΘΡΟ 68 ΣΟΤ 
Ν.3863/2010 
 

υμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών 
1.Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι 
Οργανισμοί Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Σ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί 

του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, 
αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 

οφείλουν να ζητούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης 
(εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 
 

α) Σον αριθμό των εργαζομένων. 
β) Σις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Ση συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Σο ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 
νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. 

ε) Σο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα 
ποσά. 
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Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, με 

ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της 
προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. την προσφορά τους πρέπει 
να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους 
και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά 

αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία 
υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 
2.τη σύμβαση που συνάπτουν οι υπηρεσίες, οι φορείς και οι οργανισμοί 
της παραγράφου 1 με τους εργολάβους, περιλαμβάνονται τα στοιχεία α'έως 

στ'της προηγουμένης παραγράφου καθώς και ειδικός όρος για την 
εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και 
της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία 
και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 

 
3.Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε 
υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη 

των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης 

φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. 
 
4.Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του 

έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων 
του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση 
καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του 

έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, 
καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους 

εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 
 
5.Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως τον 
αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενημερώνουν εγγράφως για τις 
πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες 

παραβάσεις. Για τους φορείς της παραγράφου 1, η επιβολή δεύτερης 
κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και 
οδηγεί υποχρεωτικά: α) στην καταγγελία της σύμβασης και β) επιφέρει, 

από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν 
λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία (3) χρόνια. 

 
6.Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο 
της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται 

εκτός της έδρας της επιχείρησης. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Να κατατεκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, αναλυτικό φφλλο ςυμμόρφωςθσ προσ τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ με αντίςτοιχεσ παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια (prospectusκλπ), ζντυπα 

και λοιπά ζγγραφα τθσ τεχνικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα.   

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να είναι αποδεκτι μια προςφορά κα είναι να αναφζρεται ςτο 

ςφνολο των απαιτιςεων των τεχνικϊν προδιαγραφϊν  

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

 

 

 

α/α 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

1  ΝΑΙ    

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στθ Στιλθ «ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν 

αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ςυμπλθρϊνεται θ λζξθ «ΝΑΙ», κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςτθν 

Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ 

εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ 

που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι 

κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια 

Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ 

(ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ 

Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Φυλλάδια ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραφζσ των ειδϊν κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα 

ςτοιχεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ.  

 

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να 

είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). 

Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ 
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κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί 

θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Φφλλου Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία του Φφλλου Συμμόρφωςθσ και 

θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ 

ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.Σε περίπτωςθ που δεν ζχει 

ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ»  και θ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ 

όρουσ ςτο φφλλο ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο 

και άρα θ τεχνικι προςφορά κα κεωρείται ωσ μθ αποδεκτι, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 

102 του Ν.4412/2016 ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ  

 

 

 

 

 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7θ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ‘’ 
 
 

              *Τόποσ +……:...../......../……. 
Αρικ. πρωτ............................. 

 
 
 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ 
 
 
Στ.. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. και 
κωδικό θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1 νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο 
εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   
 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό 
πρόςωπο...........με τθν επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 
εδρεφει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., 
νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο 
εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψιν: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ (ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο 
και τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο 
για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 
42 του ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-οι υπ’ αρικ. ............ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

                                                 
1
Ρρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»2 

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ 
χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ 
ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ....................., ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ ΣΤ τθσ με αρ πρκ……… Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

Σο προςωπικό που απαςχολείται ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
προςκομίηει τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν περ. α) του άρκρου 207 του ν. 
4820/2021. 
 

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι…………, Κωδ. ΣΑ ……. Θ δαπάνθ για τθν 
εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : ……………… ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ …….  του Φορζα.     
 
 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ  

 
3.1. Δυνάμει του του παραρτιματοσ ΣΤ τθσ με αρ πρκ……… Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ, θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι 
.............................. 
 
3.2. Θ ςφμβαςθ αφορά ζξι άτομα που κα απαςχολοφνται τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τρία (3) 
άτομα που κα απαςχολοφνται τισ αργίεσ και τα Σαββατοκφριακα, για χρονικό διάςτθμα τριϊν 
(3)  μθνϊν με δυνατότθτα παράταςθσ για επιπλζον τρείσ (3) μινεσ 
 
 

Άρκρο 4 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  

                                                 
2
Σσμπληρώνονηαι από ηην αναθέηοσζα αρτή και ηα λοιπά ζτεηικά έγγραθα ηης ζύμβαζης 
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4.1. ότι, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παράρτθμα ΣΤτθσ με αρπρκ……… Ρρόςκλθςθσ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ 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’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των 
ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα 
μζτρα για να διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ 
Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ , ςφμφωνα με τθ ριτρα 
ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  
 
4.3.Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ φφλαξθσ ςτθ ςφμβαςθ που ςυνάπτει θ εκάςτοτε ανακζτουςα 

αρχι με τουσ εργολάβουσ περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία α ζωσ εϋ τθσ πρϊτθσ παραγράφου 

του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115) κακϊσ και ειδικόσ όροσ για τθν εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και 

αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 

 
Άρκρο 5 

Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 
 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο 
των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε 
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι3.  
 
5.4. 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 των  
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα 
τθσ Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 
5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό 
τζλοσ χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ....%. 
 
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ .....% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
5.6.Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ 
παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για 
τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο 
τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου 

                                                 
3
Η αναθέηοσζα αρτή δύναηαι να αναθέρει ζσγκεκριμένα δικαιολογηηικά ζηο ζημείο ασηό, πρβλ. παρ. 6 

ηοσ άρθροσ 200 ηοσ ν. 4412/2016 
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ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον 
τριάντα (30) θμζρεσ.  
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν 
ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει 
περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο 
ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ 
των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ 
υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο.4 Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 
υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται 
υπεριμερθ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 
 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υπθρεςιϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ  
 

 
Άρκρο 7 

Τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ-Ραραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ 
υπθρεςιϊν 

 
7.1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον 
τρόπο που κακορίηονται ςτο παράρτθμα ΣΤ τθσ Διακιρυξθσ.  
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα  με το παράρτθμα ΣΤ. τθσ Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ 
παροχι των υπθρεςιϊν ι/και υποβολι των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν 
κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με τοπαράρτθμα ΣΤτθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό 
τουσ όρουσ,διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο παράρτθμα ΣΤτθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι 
πρωτόκολλο παραλαβισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο παράρτθμα ΣΤ  τθσ Διακιρυξθσ. 
 
7.5. Αν κατά τθν παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν θ επιτροπι διαπιςτϊςει 
παραβάςεισ των όρων του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115) κακϊσ και του άρκρου 4 τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, τα δικαιϊματα του Αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα δεν 
ικανοποιοφνται, καταβάλλονται, όμωσ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι οι αποδοχζσ ςτουσ 
εργαηομζνουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ». 
 
 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 

 

                                                 
4Πρβλαριθμ. 2/16563/21-02-2019 διεσκρινιζηικό έγγραθο ηης Γενικής Δ/νζης Δημοζιονομικής 

Πολιηικής (ΓΛΚ) ηοσ Υποσργείοσ Οικονομικών 
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8.1. 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 παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παράρτθμα ΣΤτθσ 
Διακιρυξθσ. 
8.2.  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 του όρου 9 τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. 
 
 

Άρκρο 9 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
9.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παράρτθμα ΣΤ  τθσ Διακιρυξθσ.  
Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι 
κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ άνω παράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ. 
 
Επιπλζον, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 68 παρ. του ν. 3863/2010: ιςχφουν τα 
εξισ: «7. Οταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ) και του 
ΙΚΑ-ΕΣΑΜ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ 
απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, 
ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι. Επίςθσ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν 
ανακζτουςα αρχι για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω 
διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Η πράξθ επιβολισ προςτίμου ςτον εργολάβο για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ για δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ 
ςφμβαςθσ οδθγεί υποχρεωτικά ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι 
και ςτθν κιρυξθ του εργολάβου ζκπτωτου.»] 
 
9.2. 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. 
 
 

 
Άρκρο 10 

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
10.1.Θ παροφςα 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. 
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Άρκρο 11 
Ανωτζρα Βία 

 
11.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ.  
11.2.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 αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο 
Ανάδοχοσ τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ 
τθσ προμικειασ. 

 
 

Άρκρο 12 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και 
ποιοτικά οι υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν 
λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
 

Άρκρο 13 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο παράρτθμα ΣΤ τθσ 

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςισ τθσ. 

 Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ 

τθσ, εάν θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ διαπιςτϊςει 

παραβάςεισ των όρων του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115). 

 

Άρκρο 14 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

 
14.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο 
που αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 

14.2. Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι 
τα δικαςτιρια τθσ πόλθσ των Χανίων. 
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Άρκρο 15 

Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)5 
Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από 
τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του 
Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ και επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων 
των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ 
τουσ ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο 
και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και 
μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπαι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν 
εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ 
επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, 
οργάνωςθ,  αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω 
αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων 
ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν 
κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) 
ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων 
ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε 
ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ 
προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει 
διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια 
ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά 
δεδομζνα ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, 
περιοριςμοφ, διαγραφισι και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ 
από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό 
από αυτόν για τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του 
άρκρου 24 του ν. 4624/2019. 

                                                 
5
Αφοράςεφυςικά πρόςωπα 
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Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο 
φορζα επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για 
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα 
και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το 
άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..). 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ 
των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 
μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό 
τθ δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου 
εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με 
τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν 
εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για 
άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ 
τθσ επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα 
τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ 
απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και 
επιτρζπει και διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που 
διενεργοφνται από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον 
υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ 
προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  
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Άρκρο 16 
Λοιποί όροι 

 

Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με 
τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, 
υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τρία (3) πρωτότυπα. Τα δφο (2) 
λαμβάνει το Νοςοκομείο και το τρίτο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΡΗΣΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 
 
Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα 

εξακολουκιςω/ουμε να ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ 

γνϊςθ και ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν 

διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ 

των προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο 

του ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και 

μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι 

υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ 

λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε 

υπαλλιλουσ ι μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και 

ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε 

ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα 

χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα 

προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι 

οποίεσ ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ 

τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων 

προςϊπων), ςε οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί 

και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά 

(πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε 

προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου ςε οποιαδιποτε διαδικαςία 

ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ 

και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε ι/και τθν 

ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ 

νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν 

ΑΔΑ: 9ΨΥΩ46907Τ-ΘΝΥ





47 
 

ζγκριςθσ, κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ 

αντικείμενου ι/και καταβολισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 

7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-

μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ 

μου/μασ, οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 

(προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των 

νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ 

οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 

ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, 

ι/και των μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ 

αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ 

των παραπάνω προςϊπων, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό 

πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα 

επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ 

φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο 

Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ 

Σφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του 

νόμου υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των 

ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 

ενεργειϊν για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ 

Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει 

προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά 

όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 

δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, 

ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια 

τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για 

μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ 

προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει 

διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια 

ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των 

ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του 

Ρροςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ 

του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ 

από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι 

πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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