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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε: 

1. ηηο δηαηάμεηο: 

1.1. ην Ν 4412/2016 ( ΦΓΚ 147/Α/2016) 

1.2. ην Ν 4250/2014 « Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο- Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο…» 

1.3. ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΓΚ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.4. ηνπ άξ. 7, παξ. 6 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΓΚ 81/Α/04-05-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.5. ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΓΚ 19/Α/01-02-95) «Πξνκήζεηεο δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

1.6. ηνπ Ν. 2955/2001 (ΦΓΚ 256/Α/02-11-01) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.7. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΓΚ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

2. ηελ κε αξ. 35325/22-11-12 έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Γ.Κ.Α.Π.Σ.Τ. 

3. ηελ κε αξ. 12/27-12-2016 (ζέκα 9
ν
) απφθ. Δ ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο πλνπηηθνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο  

4. ηελ κε αξ. 1973/28-12-2016 (ΑΔΑ:Χ1Λ14690ΒΟ-ΤΙΡ) δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο 
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ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο (90600000-3), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, γηα δχν κήλεο 

(2) κήλεο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 20.832,00 € ζπκπ. ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Πιένλ πκθέξνπζα 

απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Σηκήο. 

Σόπος - Υρόνος διενέργειας διαγωνιζμού: 

Σφπνο δηελέξγεηαο Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Ηκέξα Ώξα 

Γ. Ν. Άκθηζζαο 19/1/2017 Πέκπηε 10:00π.κ. 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 18/1/2017 θαη ψξα 14:00 ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο 

εθπξφζεζκεο. 

Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη: 

 ζηε ΔΙΑΤΓΓΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) 

 ζην Κ.Η.Μ.Δ.Η.. (http://www.eprocurement.gov.gr) 

 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr) 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:  

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο 

 θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.) 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε. 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη – Δηαηάμεηο». 

– Η – 

ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ 

 

 

 

______________ 

ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ 
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ΜΓΡΟ Α: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

ΆΡΘΡΟ 1 : Αληηθείκελν ηνπ Δηαγσληζκνχ 

Αληηθείκελν ηεο Δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ Καζαξηφηεηαο ηνπ Γ. Ν. Άκθηζζαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο.  

ΆΡΘΡΟ 2 : Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα 

αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

 ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

 ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ» 

 ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο: 

1. Κιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη: 

1.1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο 

1.2. Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία πξέπεη: 

i.  έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη ηεο δηαθήξπμεο 

ii. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ. 

iii.  Δελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

  πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

 Δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Γπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, 

 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Γπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 

ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 
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 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΓΚ ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΓΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΓΓ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

iv. δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο 

απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

v. δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

vi. δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα 

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

vii. είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Γπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη………κε πηζηνπνίεζε ηνπ 

αξκφδηνπ θνξέα. 

viii. θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ 

παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

ix. έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

x. είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ . 

2.1. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ . 

2.2. Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ . 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηηο αλψηαηεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο λα αλαθέξνπλ 

ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ θαη ηνλ αληίζηνηρν αλαγξαθφκελν ζε απηφλ πνζφ γηα θάζε πξνζθεξφκελν 

είδνο. ε πεξίπησζε, δε, πνπ έλα είδνο δελ ππάξρεη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ, απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά. 

Δηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ απηνχ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΡΘΡΟ 3 : Δηαδηθαζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ  

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ 19/1/2017 ψξα 10:00 απφ ηξηκειή Γπηηξνπή. 

Οη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα 

ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Η Γπηηξνπή αθνχ εμεηάζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ζηε ζπλέρεηα (ηελ ίδηα εκέξα) ζα πξνβεί ζηελ 

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαη ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα 

θνηλνπνηεζεί ζην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν πξνο έγθξηζε. Πξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

ηερληθήο αμηνιφγεζεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε θάζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ επηζηξέθνληαη ζθξαγηζκέλνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Όηαλ ν αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε 

γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη 

απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ 

θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

(λ.4412/2016 Άξζξν 90) 

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή. 

Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, 

επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε 

κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ 

νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο 

σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα 

κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014. Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα 

θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο 

παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η 

δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα 

πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.  

H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 

ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ 

Ν.4412/2016. Η ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο 

δηαθήξπμεο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ 

πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΆΡΘΡΟ 4 : Σηκέο Πξνζθνξψλ - Νφκηζκα 

Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο πνπ δε 

δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα 

άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε 

ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ΆΡΘΡΟ 5 : Υξφλνο Ιζρχνο Πξνζθνξψλ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη 

πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ΆΡΘΡΟ 6 : Αληηπξνζθνξέο  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΆΡΘΡΟ 7 : Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν ηνπ 

Γιεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

ΆΡΘΡΟ 8 : Υξφλνο Ιζρχνο χκβαζεο  

Η ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. 

Σν Ννζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν 

(2) αθφκε κελψλ. 

Πεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή.  

Η παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε 

θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε 

ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Νφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλ-

ππεξεζία. 

ΆΡΘΡΟ 9 : Γγγπήζεηο 

Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο 

κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. (γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ 20.000€)  
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Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή ππεξεζία. 

 ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ). 

ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΆΡΘΡΟ 10 : Γλζηάζεηο - Πξνζθπγέο  

χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016: 

Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε 

έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή 

ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην 

άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε 

θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ΆΡΘΡΟ 11 : Πνηληθέο Ρήηξεο  

Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο χκβαζεο 

Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ. 

ΆΡΘΡΟ 12 : Γρεκχζεηα – πγθξνχζεηο πκθεξφλησλ  

Σν Ννζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, 

απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 
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ΜΓΡΟ Β: ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ 

ΆΡΘΡΟ 13 :Αληηθείκελν Δηαγσληζκνχ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ θαζαξηζκνχ φισλ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη επηθαλεηψλ 

ησλ θηηξίσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Άκθηζζαο (Τπφγεην Α–Β, Μαγεηξεία, Ιζφγεην, Α–Β–Γ φξνθνο), Υεηξνπξγείν, 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ θαη ηεο Φπρηαηξηθήο Πηέξπγαο, ηνπο ρψξνπο ησλ Γξαθείσλ Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ηα Δσκάηηα Δηακνλήο ησλ ηαηξψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Φπρηαηξηθή Πηέξπγα θάζε δεθαπέληε (15) 

εκέξεο. 

ΆΡΘΡΟ 14 : Γγθαηάζηαζε ηνπ πλεξγείνπ Καζαξηζκνχ  

Σν ζπλεξγείν πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζην Ννζνθνκείν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα αξρίζεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξν ηεο παξέιεπζεο απηψλ. 

Γληφο ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο:  

α) ζα έρνπλ ξπζκηζηεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απαηηνχληαη γηα λα 

νξγαλσζεί ζσζηά ν ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ (π.ρ. έληππα ειέγρνπ θαηαζηάζεσο 

πξνζσπηθνχ ζπλεξγείνπ, πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο απηνχ θ.ιπ.) 

β) ζα έρεη κεηαθεξζεί ν ηερληθφο εμνπιηζκφο ζχκθσλα κε ηελ Δηαθήξπμε 

γ) ζα έρνπλ κεηαθεξζεί φια ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θ.ιπ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Δηαθήξπμεο.  

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 1/2 απηνχ κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήζεσο ηνπ αλαδφρνπ ππνβαιιφκελεο εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

εγθαηάζηαζεο, ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εκπξφζεζκεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ζπλεξγείνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία. ε πεξηπηψζεηο κεηάζεζεο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγθαηάζηαζεο δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. 

ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, εθφζνλ ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηε 

ζπλέζηεζε έιαβε ρψξα κέζα ζηηο 15 εκέξεο πνπ φθεηιε λα εγθαηαζηαζεί ην ζπλεξγείν. 

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη πξν ηεο παξέιεπζεο ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ λα αλαθέξεη 

εγγξάθσο απηφ θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη δελ πξνζθνκίδεη ηα 

απαηηνχκελα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηελ χπαξμε αλσηέξαο βίαο. Η εγθαηάζηαζε ηνπ 

αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ Γπηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε θαη ε νπνία ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν εγθαηάζηαζεο αθνχ ειέγμεη φηη ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα 

πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ είλαη ζχκθσλα πξνο ηνπο φξνπο ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηεο νηθείαο 

ζχκβαζεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ. 

Γάλ δηαπηζησζεί αζπκθσλία ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνο ηνπο φξνπο ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηεο ζχκβαζεο, απφ ηελ 

Γπηηξνπή, ν αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Γπηηξνπήο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί ή δελ δερζεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ απνξξηθζέλησλ εηδψλ ε Γπηηξνπή 

εγθαηάζηαζεο εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 33, παξ. 1-13 ηνπ ΠΔ 394/96 

θαη ην Δ ιακβάλεη απφθαζε πεξί απηνχ. Η απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε ζηνλ 

αλάδνρν. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 
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θνηλνπνίεζε. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή ζεσξείηαη φηη ν αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ 

απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Η είζπξαμε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ελεξγείηαη ζην ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απφ ηελ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε πεξίπησζε πάιη αλεπάξθεηαο κε θαηαινγηζκφ. Ο θαηαινγηζκφο ελεξγείηαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ 

Δεκνζίσλ εζφδσλ. 

ΆΡΘΡΟ 15 : Καζεκεξηλφο Καζαξηζκφο Γζσηεξηθψλ Υψξσλ Κηεξίσλ ηέγαζεο 

Ιαηξηθψλ Σκεκάησλ θ.η.ι.  

ΑΝΑΛΤΗ 

 Καζαξηζκφο ζαιάκνπ αζζελψλ ηκεκάησλ  

 Καζαξηζκφο Υεηξνπξγείνπ 

 Καζαξηζκφο ΜΣΝ 

 Καζαξηζκφο αηζνπζψλ αλακνλήο  

 Καζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ δηαδξφκσλ – θιηκαθνζηαζίσλ 

 Καζαξηζκφο δηαδξφκσλ 

 Καζαξηζκφο θιηκαθνζηαζίσλ πξφζβαζεο ησλ νξφθσλ 

 Καζαξηζκφο ινπηξψλ, WC, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

 Καζαξηζκφο βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηαηξηθψλ ηκεκάησλ 

 Καζαξηζκφο θνηηψλσλ πξνζσπηθνχ πνπ εθεκεξεχεη (ηαηξψλ) 

 Καζαξηζκφο απνδπηεξίσλ πξνζσπηθνχ  

 Καζαξηζκφο εμεηαζηεξίσλ αζζελψλ  

 Καζαξηζκφο αλειθπζηήξσλ  

 Καζαξηζκφο ρνιήο 

 Καζαξηζκφο Γξαθείσλ Δηνίθεζεο 

 Καζαξηζκφο Τπφγεησλ Α–Β, Μαγεηξεία 

 Καζαξηζκφο Γμσηεξηθψλ Υψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (πξναχιηα, θ.ιπ.) 

Απνκάθξπλζε ησλ ζάθσλ κε απνξξίκκαηα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη κεηαθνξά ηνπο ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο 

ζπιινγήο απηψλ (ςπγείν) πξνο απνθνκηδή ηνπο απφ ην απνξξηκκαηνθφξν ηνπ Δήκνπ Άκθηζζαο, κε εηδηθνχο θάδνπο 

κεηαθνξάο θιεηζηνχ ηχπνπ ηξνρήιαηνπο πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο. 

ΆΡΘΡΟ 16 : πρλφηεηα Καζαξηζκνχ  

Σν ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ζηνπο ζαιάκνπο αζζελψλ, ζην Υεηξνπξγείν, ζηε ΜΣΝ ,ζηα ινπηξά, ζηα WC, ζαιάκσλ 

θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζηνπο δηαδξφκνπο, ηα θιηκαθνζηάζηα, ηα Τπφγεηα Α-Β, ηα Μαγεηξεία, ηηο εηζφδνπο θαη γεληθά 

ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα γίλεηαη δχν (2) θνξέο θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα θαη κηα (1) θνξά ζηελ απνγεπκαηηλή 

βάξδηα. Σν ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ζην ρψξν ηνπ ΓΚΑΒ ζα γίλεηαη δχν (2) θνξέο κεληαίσο. 

ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα γίλεηαη κία (1) θνξά ηελ εκέξα. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηξεηηθφ γεγνλφο ξππάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε Τπεξεζία ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιέζεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ γηα άκεζε επέκβαζε πξνο απνθαηάζηαζε ηεο θαζαξηφηεηαο, κε 

δηθαηνχκελνπ πξφζζεηεο ακνηβήο. 

Σα θαιάζηα ζπιινγήο ζθνππηδηψλ ζα θαζαξίδνληαη δχν θνξέο ηελ εκέξα θαη ζα πιέλνληαη. 

Σα ηδάκηα ζπξψλ θαη παξαζχξσλ ησλ ζαιάκσλ αζζελψλ ζα θαζαξίδνληαη θάζε δεθαπέληε (15) εκέξεο. Σα ηδάκηα ησλ 

ινηπψλ ρψξσλ ζα θαζαξίδνληαη θάζε κήλα. ε πεξίπησζε κε θαζαξηζκνχ ησλ ηδακηψλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 
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νξίζηεθαλ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε απιή θνηλνπνίεζε εμσδίθνπ δειψζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ 

Αλάδνρν. 

ηνπο ζαιάκνπο αζζελψλ θάζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ζα γίλεηαη γεληθή θαζαξηφηεηα ηνίρσλ, ληνπιαπηψλ, ληπηήξσλ, 

ζσκάησλ θαινξηθέξ, θιηκαηηζηηθψλ, θαζξεπηψλ, εηθφλσλ θαη ινηπψλ αθηλήησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ρψξνπ. ηνπο 

ινηπνχο ρψξνπο ζα γίλεηαη γεληθή θαζαξηφηεηα θάζε κήλα. 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζα θαζαξίδεηαη κία (1) θνξά ην κήλα ζε φια ηα Σκήκαηα, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ 

ηερληθψλ ηεο Τπεξεζίαο καο. 

Ο ρψξνο ζηέγαζεο ηεο ρνιήο θαη ηα γξαθεία Δηνίθεζεο ζα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά. 

ΆΡΘΡΟ 17 : Σξφπνο Καζαξηφηεηαο Γζσηεξηθψλ Υψξσλ Καζεκεξηλά  

Αξρηθά γίλεηαη ζθνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη θαηφπηλ ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ κε λεξφ θαη πγξφ ζαπνχλη ή κε 

άνζκν απνξξππαληηθφ, θαζεκεξηλά, θαη κεηά απνιχκαλζε κε δηαιπκέλν ριψξην ζε λεξφ θαη ζε αλαινγία 1:10. 

Θα γίλεηαη θαζάξηζκα θαζεκεξηλά ησλ θνκνδίλσλ ησλ ζαιάκσλ, θαη δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα θαζάξηζκα ησλ 

Ννζειεπηηθψλ θξεβαηηψλ. Καηά ηελ έμνδν ησλ αζζελψλ ζα θαζαξίδεηαη ην Ννζειεπηηθφ θξεβάηη. 

Θα γίλεηαη θαζάξηζκα ηνίρσλ, ηαβαληψλ, ξαθηψλ, θψησλ, πξεβαδηψλ ησλ παξαζχξσλ θνλζφισλ κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

Θα γίλεηαη πιχζηκν κε άνζκν πγξφ θαζαξηζκνχ θαζψο θαη απνιχκαλζε κε δηαιπκέλν ριψξην ζε λεξφ θαη ζε αλαινγία 

1:10, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γπηηξνπήο Γλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ ησλ ιεθαλψλ, ησλ κπάλησλ, ησλ 

ληπηήξσλ, ησλ ινπηξψλ θαζεκεξηλά ηφζν ησλ ζαιάκσλ φζν θαη ησλ ινηπψλ νκνίσλ αληηθεηκέλσλ ζε φπνηνπο ρψξνπο 

απηά επξίζθνληαη. 

Σα άηνκα ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο, ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα κέηξα πξνθχιαμεο  φπσο θαη νη άιινη εξγαδφκελνη 

ζην ρψξν, ήηνη ζα θνξνχλ θνπζηνχκηα κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο, ζθνχθηεο θαη γάληηα θαη ππνδήκαηα 

αληηνιηζζεηηθά. Γάλ λνζειεχνληαη αζζελείο κε νξηζκέλα λνζήκαηα (θπκαηίσζε, ηιαξά, παξσηίηηδα, θνθίηεο θ.ιπ.) ή 

ιεπθνπεληθνί, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηνχλ κάζθα, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, φζν 

θαη ηνπ αζζελνχο. Σελ ελδπκαζία, ηα γάληηα, ηηο κάζθεο θαη ηα ππνδήκαηα ζα ηα ρνξεγεί ν αλάδνρνο ηνπ ζπλεξγείνπ 

θαζαξηζκνχ ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί. 

Κάζε ρψξνο ζα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ θαζαξηζκνχ, ήηνη: θνπβά κε δχν θάδνπο, ζθνπγγαξίζηξα, δηάθνξα παληά 

πγξήο θαζαξηφηεηαο, θ.ιπ., είδε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ην ζσζηφ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ.  

Θα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα θξέζθηα δηάιπζε απνιπκαληηθνχ, πνπ πξέπεη λα αιιάδεηαη ζπρλά. 

Απαγνξεχεηαη ην ζηεγλφ ζθνχπηζκα κε ζάξσζξν, ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Σν ζθνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη ην 

πγξφ ζθνπγγάξηζκα επηβάιιεηαη. Σα δηάθνξα ζθνππίδηα (π.ρ. βακβάθηα, επίδεζκνη, ραξηηά θ.ιπ.) πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζην πάησκα, πξέπεη λα καδεχνληαη κε ην ρέξη (θνξψληαο γάληηα). 

Σν πάησκα θαη φιεο νη επίπεδεο επηθάλεηεο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη δχν θνξέο ηελ εκέξα, κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ αίκα ή άιια βηνινγηθά πγξά κνιχλνπλ ην πάησκα, πιελ απηνχ πνπ είλαη θαιπκκέλνπ κε ηάπεηα 

απφ ιηλέιαην ή άιιε επηθάλεηα, θαιχπηνπκε ηελ θειίδα κε ραξηνβάκβαθα δηαπνηηζκέλν κε ρισξίλε 1:10 γηα κηζή ψξα 

ή κε ζθφλε δηρισξντζνθπαλνπξηθνχ λαηξίνπ (NaDCC) γηα δέθα ιεπηά θαη κεηά κε γάληηα ηα καδεχνπκε θαη πιέλνπκε 

ηελ επηθάλεηα κε ην ζπλήζε ηξφπν. Γπηθάλεηεο πνπ είλαη θαιπκκέλεο απφ ηάπεηα ιηλειαίνπ ζα θαζαξίδνληαη κε εηδηθφ 

θαζαξηζηηθφ, ζπκβαηφ κε ηε ζχλζεζε ηνπ ηάπεηα, εκπινπηηζκέλνπ κε εηδηθφ θεξί ζηίιβσζεο. Σν θαζαξηζηηθφ απηφ δελ 

ζα πεξηέρεη νπζίεο νη νπνίεο ζα αιινηψλνπλ ηελ ζηηιβσκέλε επηθάλεηα ηνπ ηάπεηα. 

Οη ζθνπγγαξίζηξεο, ηα παληά θαζαξηφηεηαο θ.ιπ., κεηά ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπο ζα πιέλνληαη ζε κηθξά πιπληήξηα 

πνπ ζα πξνζθνκίζεη γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ ν αλάδνρνο απφ έλα ζηα δχν θηίξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μέρξη ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ πιπληεξίσλ ή βιάβε απηψλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ν ρξήζηεο ζα πιέλεη θαιά ηα πξναλαθεξζέληα είδε ζε 
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θαζαξή ζαπνπλάδα θαη ζα ηα ηνπνζεηεί ζε δηάιπκα ρισξίλεο 1:5 (δειαδή ζε 5 ιίηξα λεξφ βάδνπκε 1 ιίηξν ρισξίλε) 

γηα 20-30 ιεπηά. Μεηά ζα μεπιέλνληαη θαη ζα απιψλνληαη λα ζηεγλψζνπλ. 

Οη θνπβάδεο ζα πιέλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη αλάπνδα γηα λα ζηεγλψζνπλ κέρξη ηελ επφκελε πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

ΆΡΘΡΟ 18 : Γπηζηαζία – Αμηνιφγεζε πλεξγείνπ Καζαξηφηεηαο  

Σν ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ ζα θαηεπζχλεηαη γεληθά απφ ηελ Γπηηξνπή Γιέγρνπ Γλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. Η 

Πξφεδξνο ηεο Γπηηξνπήο απηήο θαη ε Δηεπζχλνπζα ζα δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε είδνπο ππφδεημε, ε νπνία ζα 

θξηζεί απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζην Ννζνθνκείν, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ Δ/ληή Ιαηξφ ηνπ 

θάζε Ιαηξηθνχ Σκήκαηνο ή Γξγαζηεξίνπ. 

Γηδηθά νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ (παξνπζίεο, εμνπιηζκφο. Χξάξην θ.ιπ.) πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πνηνηηθή απφδνζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ θ. Πξντζηάκελν ηνπ Πξνζσπηθνχ. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απνηεινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ φηη νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή 

ζρέζε έρεη κε ην Ννζνθνκείν. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίδεη ππεχζπλν φιεο ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, γηα επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη 

επηθνηλσλία κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ έρνπλ νξηζζεί εηδηθά γηα ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ 

θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ λα ην έρεη αζθαιίζεη ζην ΙΚΑ, ΓΣΑΜ. Σν Ννζνθνκείν δελ ζα επηηξέπεη 

ζε θαλέλα εξγαδφκελν ηνπ αλάδνρνπ λα εξγάδεηαη αλ δελ είλαη αζθαιηζκέλνο, απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηεο 

ζπκβάζεσο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηνλ αλάδνρν. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαηά ηνλ ρξφλν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ θχιαμε ησλ 

πξαγκάησλ θαη πιηθψλ ηνπ, ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη ην Ννζνθνκείν. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί επίζεο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ζπλεξγείν ηνπ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ήζειε λα ζπκβεί 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νπνηνδήπνηε 

κηζζσηνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ππνρξέσζή ηνπ εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα ακνηβήο ηνπ ζην 

αλάδνρν. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαη εγγπάηαη φηη ε εξγαζία ζα εθηειείηαη κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη ζα είλαη ππεχζπλνο 

έλαληη ησλ Κξαηηθψλ Αξρψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 

γηα φιν ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπ θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη θέξεη θάζε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ πιεκκεινχο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ, έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ 

ζπλνδψλ απηψλ. 

Απαγνξεχεηαη ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ εθ ηεο παξνχζεο, θαζψο θαη ε 

εθρψξεζε, ε ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπ, δεινχληνο ξεηψο φηη παξαηηείηαη απφ ηψξα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ελερπξηάζεσο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, νπνηαζδήπνηε λνκηθήο 

κνξθήο πηζησηηθφ φξγαλν, Ίδξπκα ή Σξάπεδα θαη πξνο απηφ αθφκα ην Δεκφζην. 

Ο ππεχζπλνο ηνπ αλαδφρνπ νθείιεη λα έρεη κέρξη ηελ ιήμε ηεο παξνχζεο απηνπξφζσπε παξνπζία ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαζεκεξηλά θαη θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Η επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζα αζθείηαη απφ ην Ννζνθνκείν δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ. 

Πξνο απνηειεζκαηηθή θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηα φξγαλα ηνπ αλαδφρνπ ζα ηεξείηαη απφ ην 

Ννζνθνκείν Βηβιίν Παξαηεξήζεσλ, φπνπ ζα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά νη ηπρφλ παξαιήςεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα 

παξάπνλα σο πξνο ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

ην νπνίν ζα πξνζππνγξάθνπλ ε Δηεπζχληξηα ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο εθ κέξνπο ηεο Γπηηξνπήο 
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Γλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη ε Πξντζηάκελε Πξνζσπηθνχ απφ πιεπξάο Ννζνθνκείνπ, ελψ ζα πξνζππνγξάθεη ν 

ππεχζπλνο απφ πιεπξάο ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ θαη ζα ζεσξείηαη απφ ηνλ Δ/θφ Δ/ληή ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή 

απηνχ. Αληίγξαθν ησλ θαηαρσξίζεσλ ζα πξνσζείηαη απζεκεξφλ ζηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη γηα ηελ πηζηή 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο. 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξνζιακβάλεη ζα είλαη θαηάιιεια εηδηθεπκέλν, λα 

κελ ζπκπεξηθέξεηαη κε αγέλεηα θαη απζάδε ηξφπν θαη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αλαιακβαλνκέλνπ έξγνπ, απνθιεηφκελεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο αιινδαπψλ ρσξίο πξάζηλε θάξηα εξγαζίαο, αλειίθσλ 

θαη γεληθά αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε  ηζρχνπζεο εξγαζηαθέο 

θαη πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Γπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα ε πιήξεο πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

αλαδφρνπ, έρνληαο πξνο ηνχην απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε, γηα ηνχην φιν ην πξνζσπηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 

Βηβιηάξην Τγείαο απφ ηε Δ/λζε Τγείαο θαη Δεκφζηαο Τγηεηλήο ηεο Ννκ. Απη/ζεο Φσθίδαο. Τπεχζπλε ειέγρνπ χπαξμεο 

Βηβιηαξίνπ Τγείαο θαη πξάζηλεο θάξηαο εξγαζίαο ζε ηζρχ νξίδεηαη ε Δ/ληξηα Ννζειεπηηθήο ή εθπξφζσπνο ηεο 

Γπηηξνπήο Γλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλνπ φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη νιφθιεξν ην πξνζσπηθφ ηνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηνπο θαηάιιεινπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, φπσο πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, πξνζθνκίδνληαο ζην Ννζνθνκείν φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεη ε νηθεία λνκνζεζία. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ησλ αζζελψλ, ησλ 

επηζθεπηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ εξγνδφηε θαη ζε ηξίηνπο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ηνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθηδίσλ «ΣΟ ΔΑΠΓΔΟ ΓΙΝΑΙ 

ΤΓΡΟ» θ.ιπ.). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά θαη λα απνδεκηψλεη ην Ννζνθνκείν γηα θάζε βιάβε ή θζνξά πνπ ζα 

πξνμελήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ή ηα πιηθά ηνπ, ηα κεραλήκαηα θαη γεληθά ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ή ζε ηξίηνπο πνπ 

ζπλδένληαη ή ζπλαιιάζζνληαη κε ην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα 

παξαθξαηεί απφ ην ηίκεκα ηνπ αλαδφρνπ ην πνζφ ηεο δεκηάο επηθπιαζζφκελν θαη γηα θάζε άιιν δηθαίσκά ηνπ. 

ΆΡΘΡΟ 19 : Πξνζσπηθφ – Χξάξην Γξγαζίαο 

Ο Αλάδνρνο ζα απαζρνιεί θαζεκεξηλά, απφ Δεπηέξα σο θαη Παξαζθεπή (πιελ αξγηψλ) νθηψ (8) άηνκα επί πελήληα 

ηέζζεξηο (54) ψξεο ζπλνιηθά εκεξεζίσο θαη έλα (1) άηνκν λπρηεξηλήο βάξδηαο. Έλαο εμ απηψλ ζα νξηζηεί σο Γπφπηεο. 

Καηά ηα άββαηα ζα απαζρνινχληαη δχν άηνκα θαηά ηελ πξσηλή θαη έλα άηνκν θαηά ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα θαη 

ζηηο αξγίεο (Κπξηαθέο θαη επίζεκεο) ζα απαζρνιείηαη έλα άηνκν θαηά ηελ πξσηλή βάξδηα θαη έλα άηνκν θαηά ηελ 

απνγεπκαηηλή βάξδηα. Γπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα απαζρνιεί θαη έλα (1) άηνκν λπρηεξηλήο βάξδηαο θαζεκεξηλέο θαη αξγίεο. 

Πέξαλ απηψλ ησλ σξψλ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πεξηνδηθψλ ή εθηάθησλ αλαγθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη, θαηά κέζν φξν, είθνζη (20) ψξεο κεληαία, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο γεληθήο θαζαξηφηεηαο ή 

εθηάθηνπ ζπκβάληνο. 

πγθεθξηκέλα: 

 ην Γ. Ν. Άκθηζζαο: 

– πέληε (5) άηνκα ζα εξγάδνληαη θαζεκεξηλά γηα έλα 6σξν ζηελ πξσηλή βάξδηα, απφ 06:45 πκ έσο 12:45 κκ. 

– δχν (2) άηνκα ζα εξγάδνληαη θαζεκεξηλά κε σξάξην δηαθεθνκκέλν (3½σξν πξσηλφ θαη 2σξν απνγεπκαηηλφ), 

απφ 07:00 πκ έσο 10:30 πκ θαη απφ 18:45 κκ έσο 20:45 κκ (ην πξφγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κε 

ζπκθσλία ηνπ Αλαδφρνπ) 

– έλα (1) άηνκν ζα εξγάδεηαη θαζεκεξηλά γηα έλα 6σξν ζηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα, απφ 14:45 κκ έσο 20:45 κκ. 
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ην δηάζηεκα ηεο αιιαγήο ηεο βάξδηαο ζα παξακέλεη έλαο εξγαδφκελνο. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ, φηαλ ζα ιακβάλεη εκεξήζηα αλάπαπζε, ζα αληηθαζίζηαηαη 

νπσζδήπνηε απφ άιια άηνκα πνπ ζα πιεξνχλ ηηο απηέο πξνυπνζέζεηο κε ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ην 

νπνίν ζα γλσξίδεη ην Ννζνθνκείν νλνκαζηηθά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο κε ελεκεξσηηθή θαηάζηαζε πνπ 

ζα πξνζθνκίδεη ν Αλάδνρνο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζε θαηάζηαζε παξνπζίαο ηφζν θαηά ηελ 

πξνζέιεπζε, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη εξγαζία, φζν θαη θαηά ηελ απνρψξεζε. Η εκεξήζηα θαηάζηαζε παξνπζίαο ζα 

ειέγρεηαη απφ ηνλ θ. Πξντζηάκελν Πξνζσπηθνχ, ηελ εθπξφζσπν ηεο Γπηηξνπήο Γλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη 

ηνλ ππεχζπλν ηνπ Αλαδφρνπ. Η θαηάζηαζε ζα θπιάζζεηαη ζην Ννζνθνκείν θαη αληίγξαθν ζα δηθαηνχηαη λα έρεη ν 

Αλάδνρνο, γηα φζν ρξφλν ζα ηζρχεη ε νηθεία ζχκβαζε. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ δελ ήζειε ππνγξάςεη 

εγθαίξσο σο φθεηιε, ζηελ εκεξήζηα θαηάζηαζε παξνπζίαο ζα παξνπζηάδεηαη θαη ζα δειψλεη ηελ αθξηβή ψξα 

πξνζέιεπζήο ηνπ ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Πξνζσπηθνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θάζε απνπζία ζα κεηψλεη θαη’ 

αληηζηνηρία ηελ κεληαία απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ολνκαζηηθέο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζα εκθαλίδνπλ φια ηα κηζζνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ζα ππνβάιινληαη ζηνλ εξγνδφηε πξνο έιεγρν αλά κήλα, καδί κε ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά αγνξάο 

ελζήκσλ ΙΚΑ θαη ινηπά απνδεηθηηθά ηαθηνπνίεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Γθφζνλ 

δηαπηζηψλεηαη δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, σο πξνο ηελ 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ην Ννζνθνκείν ζα 

παξαθξαηεί αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ κεληαία απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα λα θαιχςεη ελδερφκελε απαίηεζε 

ηξίησλ, θαηά ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν αληίγξαθν ηεο εμακεληαίαο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ Γπφπηε Γξγαζίαο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα έρεη νκνηφκνξθε ελδπκαζία εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ε νπνία ζα βξίζθεηαη πάληα 

ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Η ελδπκαζία απηή πξέπεη λα είλαη εππξεπήο, αλάινγα κε ην θχξνο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηε ζνβαξφηεηα θαη ηε θχζε ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαρσξεί 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ, επαξθή αξηζκφ ελδπκάησλ εξγαζίαο θαη ππφδεζεο ψζηε ην πξνζσπηθφ λα θέξεη θαζαξέο ζηνιέο 

θαζεκεξηλά, θαζψο θαη γαληηψλ θαη καζθψλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ρνξεγεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ην έλδπκα 

εξγαζίαο, φπσο πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ (θνπζηνχκη, άλδξεο θαη γπλαίθεο), ην Ννζνθνκείν ζα πξνβεί ζηελ 

αγνξά ηνπ θαη ην πνζφ πξνκήζεηαο ζα εθπέζεη απφ ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα πξνο απηνχο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο αζζελείο αιιά θαη πξνο θάζε ηξίην, πνπ βξίζθεηαη κέζα ή έμσ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

ΆΡΘΡΟ 20 : χζηαζε θαη Πνηφηεηα Τιηθψλ Καζαξηζκνχ  

Σα απνξξππαληηθά, ηα πγξά ζαπνχληα, ηα απνιπκαληηθά ζθεπάζκαηα (ρισξίλε) θαη πάζεο θχζεσο άιια πιηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο ζάθνη απνξξηκκάησλ θ.ιπ., ζα δηαηίζεληαη απφ 

ην ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο πνπ ζα αλαδεηρζεί. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ ζα αληηθαζίζηαληαη θαζεκεξηλά θαη ζα είλαη 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ννζνθνκείν. 

Σα πιηθά θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ, ηνίρσλ, δαπέδσλ, ηάπεηα απφ ιηλέιαην θαη καξκάξσλ, μχιηλσλ θ.ιπ. πξέπεη λα είλαη 

ππναιιεξγηθά, νηθνινγηθά, κε δπλαηφηεηα αξαίσζεο ή κε, λα κελ μεβάθνπλ ηα ρξψκαηα, κε απμεκέλε δπλαηφηεηα 

θαζαξηζκνχ, λα κελ ζακπψλεη ην δάπεδν θαη ζα είλαη άνζκα.  

Γπί πιένλ λα είλαη εγθεθξηκέλα θαη θαηαρσξεκέλα ζε Δηεζλείο ιίζηεο πγηεηλήο θαη ελδεδεηγκέλα γηα ελδνλνζνθνκεηαθέο 

ινηκψμεηο, π.ρ. Lever, Henkel CV, Task. Όζνλ αθνξά ηελ ρισξίλε λα αλαγξάθεηαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε 

ππνρισξηψδεο λάηξην 14%, ε νπνία (ρισξίλε) ζα έρεη άξσκα ιεκνληνχ. Σα πιηθά θαη νη πνζφηεηεο απηψλ αλά ηεηξ. 

κέηξν πνπ απαηηνχληαη γηα πιήξε θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ πξνζθνξά θάζε ζπκκεηέρνληνο, 

αλαιπηηθά. 
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Σν Ννζνθνκείν ζα πξνκεζεχεη θαη ν Αλάδνρνο ζα ηνπνζεηεί ζηα δσκάηηα λνζειείαο θαη ηηο ηνπαιέηεο, ηα παξαθάησ 

πιηθά κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο φηαλ απαηηείηαη: 

 Υαξηηά ηνπαιέηαο 2 ηεκ. γηα θάζε ηνπαιέηα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν επζχλεο ηνπ 

 απνχληα αξσκαηηθά κηθξά θαη κεγάια 

 Υεηξνπεηζέηεο 

Ο αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί πιαζηηθέο ζαθνχιεο ζθνππηδηψλ αλζεθηηθέο, ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ απφ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, κε δηθή ηνπ δαπάλε, γηα λα δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ζην έξγν ν Αλάδνρνο ζα είλαη θαηνλνκαζκέλνο ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξνζθνξά, 

ψζηε λα εγθξηζεί ή απνξξηθζεί απφ ηνλ Γξγνδφηε εάλ δελ είλαη απφ θάζε άπνςε ηέιεηνο θαη θαηάιιεινο γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ δεκηψλ, θζνξψλ θαη ελνριήζεσλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα 

ζπληεξνχληαη. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί κφληκα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ (ηδηνθηεζίαο 

ηνπ) θαη λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε (ζπληήξεζε θαη επηζθεπή) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε θαη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Γπηηξνπήο Γιέγρνπ 

Λνηκψμεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ νινθιεξψζεη ηνπο γεληθνχο θαζαξηζκνχο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο, αθφηνπ έρεη ήδε 

ελεκεξσζεί γξαπηψο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Ννζνθνκείν έρεη δηθαίσκα παξαθξάηεζεο αληίζηνηρνπ 

πνζνχ απφ ηελ πην πάλσ ζπκθσλεζείζα ακνηβή ή θήξπμεο εθπηψηνπ ηνπ αλαδφρνπ. 

ηελ παξνχζα Δηαθήξπμε δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ελνηθηαδφκελνη ρψξνη (Κπιηθείν). Σν Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα 

θαηαβάιεη ζ’ απηφλ ηελ ακνηβή πνπ ζπκθσλείηαη ε νπνία είλαη δίθαηε θαη εχινγε γηα ην σο άλσ εθηεινχκελν έξγν. Η 

ακνηβή δελ επηηξέπεη γηα θακία απνιχησο αηηία (π.ρ. ππεξσξία, κεηαβνιή νηθνλνκηθψλ  ζπλζεθψλ, αχμεζε πιηθψλ, 

εκεξνκηζζίσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θ.ιπ.) λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ζπκθσλεζέλ πνζφ. 

Σν Ννζνθνκείν δελ ζα θαηαβάιεη ηε κεληαία απνδεκίσζε, αλ πξνεγνπκέλσο ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

Αζθαιηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο Γλεκεξφηεηαο θαη Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599 φηη θαηαβάιεη ηηο ακνηβέο ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είρε ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπο θαη ην νπνίν ζα έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην 

Ννζνθνκείν απφ ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο ζα εηζπξάηηεη ηελ ακνηβή, αθνχ πξνεγνπκέλσο πηζηνπνηεζεί εγγξάθσο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

πξνβιεπφκελα φηη έρνπλ γίλεη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηνλ Αλάδνρν θαη πξνζππνγξάθεηαη ε 

πηζηνπνίεζε απφ ηελ Δ/ληξηα Ν.Τ. ή εθπξφζσπν ηεο Γπηηξνπήο Γλδνλνζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ.  

Με ηελ ακνηβή ν αλάδνρνο εμνθιείηαη γηα ην έξγν, ην θέξδνο ηνπ θαη ηα έμνδα θάζε θχζεο, δειαδή πιηθά, ακνηβέο 

πξνζσπηθνχ ηνπ, αζθάιηζηξα, κεραλέο, ζπζθεπέο, φξγαλα θαη γεληθά κέζα εθηέιεζεο ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο 

(έξγνπ) θαη γεληθψο γηα θάζε άιιε δαπάλε, έζησ θαη αλ δελ κλεκνλεχεηαη ή πξνβιέπεηαη ξεηά. Η απαξίζκεζε απηή 

είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή.  

Με ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε έξγνπ απνθιείεηαη παληειψο ε ηπρφλ έθηαθηε ακνηβή ζηνλ αλάδνρν γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν θαη ν αλάδνρνο νπδφισο λνκηκνπνηείηαη λα εγείξεη αλάινγε αμίσζε. Δεδνκέλνπ φηη ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί 

είλαη ζχκβαζε έξγνπ, θακία άιιε ππνρξέσζε δελ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκθσλεζείζεο 

ακνηβήο θαη γηα θακία αηηία ην Ννζνθνκείν δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε άιιν ρξεκαηηθφ πνζφ ζηνλ 

αλάδνρν. Σν έξγν ζα εθηειείηαη κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ, πνπ ηφηε θαη κφλν δηθαηνχηαη ηελ ακνηβή, εθφζνλ 

εθηειεί πξνζεθφλησο ην έξγν θαη εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα ηφζν πξνο ην 

Ννζνθνκείν, φζν θαη πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην (π.ρ. αζθαιηζηηθά ηακεία, εθνξία, πξνζσπηθφ θ.ιπ.). 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε αλάζεζε φινπ ή κέξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο ζε ππαλαδφρνπο, 

εμαηξνχκελσλ έθηαθησλ πεξηπηψζεσλ θαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ πξνο ην Ννζνθνκείν κε πιήξε αηηηνιφγεζε ηνπ 

αηηήκαηνο, ην νπνίν αθνχ εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ζα επηθαιείηαη ν αλάδνρνο ζα δψζεη έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο. 
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Η ζχκβαζε έξγνπ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα κπνξεί λα δηαθνπεί κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν εγθξίλεη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο γηα ην Ννζνθνκείν 

καο θαη εθφζνλ απηφ αλαιάβεη ππεξεζία ρσξίο θακία απαίηεζε απφ ηνλ αλάδνρν. 

Σελ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεη ππνρξεσηηθά θαη πίλαθαο κε πειαηνιφγην ηεο εηαηξίαο θαη πηζηνπνηεηηθά απηψλ ησλ 

πειαηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ηνχην ζα απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο, απφ ηελ νηθεία 

επηηξνπή. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο ζα ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο κε ΓΝΣΤΠΑ ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλνληαη θαη ζα 

ηεξνχληαη απαξαηηήησο θαζεκεξηλά, ήηνη: 

 Με έληππν πξνγξάκκαηνο θαη κεζφδσλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, πνπ ζα εθαξκφζνπλ 

αλ ηνπο αλαηεζεί ε θαζαξηφηεηα, ε νπνία απνηειεί εμεηδηθεπκέλε εξγαζία πξνθεηκέλνπ πεξί Ννζνθνκείνπ. 

 Με έληππν θαηάινγν γηα ην θαζέλα εθ ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ ησλ επίπισλ, κπάλησλ, δαπέδσλ, 

απνιχκαλζεο, παξθεηίλεο, ρισξίλεο γηα πιχζηκν ζθνπγγαξίζηξσλ, πθαζκάησλ, κνθεηψλ θ.ιπ., φπνπ ζα 

αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά: 

i. Η νλνκαζία πξντφληνο 

ii. Η ζχζηαζε ηνπ πξντφληνο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 

iii. Γπηθηλδπλφηεηα ηνπ πξντφληνο 

iv. Μέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαηά ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ 

v. Σηκνιφγηα αγνξάο πιηθψλ. 

Γπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεη δεθηή θαη ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ Γπηηξνπή θαη θάζε άιιε πξφηαζε, ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηνλ δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο θαη ζα απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλεξγείνπ πξνο φθεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πιένλ φζσλ αλαθέξνληαη 

ζηνπο φξνπο ηεο Δηαθήξπμεο. 
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