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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ                                      

       

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  07-02-2020 
Τμήμα:    Οικονομικού  

Γραφείο:  Προμηθειών 
Πληροφ.: Ντινούδη Χρύσα 

Ταχ.Δ/νση:  25ης Μαΐου 152  
Τηλέφωνο:  25533 50329 

Φαξ: 25533 50330 

E-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. 1124/2020    

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:  85877 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΛΥΣΗΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (CPV 98310000-9)   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 109.100,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ η χαμηλότερη τιμή   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  

Ημερομηνία: 7η Φεβρουαρίου 2020   
Ημέρα:  Παρασκευή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: :07η Φεβρουαρίου 2020   
Ημέρα: Παρασκευή  κι ώρα 15:00 μ.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: : 09η Μαρτίου 2020 
Ημέρα: Δευτέρα  κι ώρα 15:00 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Ημερομηνία: : 13η Μαρτίου 2020 
Ημέρα: Παρασκευή  κι ώρα 12:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλύσης – σιδέρωμα 
ιματισμού με διάθεση προσωπικού (cpv:98310000-9) για τις 
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για ένα (1) 
έτος με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης  109.100,00€ με Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

Εκατόν εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ με φπα (109.100,00€) ήτοι 
πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ με φπα 
(54.550,00€) για την ετήσια σύμβαση και πενήντα τέσσερις 
χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ με φπα (54.550,00€) για την 
ετήσια παράταση. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος με το δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα (1) έτος 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η τιμή υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις. 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΔΑ: ΩΕΥ74690Β9-9ΣΙ 

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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   Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 
 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών 
προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών Φορέων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, καθώς 

και τις τροποποιήσεις αυτού. 
6. Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (φεκ163/α/04-09-2009) άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης 

δημοσίευσης». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194/22-11-10). 
8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) και του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-04-
2014) περί υποχρέωσης χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για διαγωνισμούς με προϋπολογισθείσα δαπάνη 

άνω των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
10. Την Υ.Α. με αριθμ.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, «τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/ 08-08-2016), περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, 

Προμηθειών και υπηρεσιών. 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/9-3-2019), περί εκσυγχρονισμού και αναμόρφωση 

θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση εθνικού πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, σύσταση 
εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας, σύσταση εθνικού ινστιτούτου νεοπλασιών και λοιπές 

διατάξεις. 

13. Την Θ. 1ο /Δ.Σ. 9ο /18-4-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 
Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών/Υπηρεσιών Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Έτους 

2019. 
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου εγκρίθηκε 

προϋπολογισμός ύψους 50.502,00€ για  την παροχή υπηρεσιών πλύσης – σιδέρωμα ιματισμού με 
διάθεση προσωπικού.  

15. Το γεγονός ότι το κατώτατο ημερομίσθιο ήταν 26,18€ όταν εγκρίθηκε ο προγραμματισμός ενώ 

τώρα είναι 29,04€. 
16. Την 4241/127 υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. 

17. Το γεγονός ότι μετά την αύξηση του κατώτατου ημερομίσθιου  απαιτούνται 54.550,00€ με φπα 
για την ετήσια  παροχή υπηρεσιών πλύσης – σιδέρωμα ιματισμού με διάθεση προσωπικού. 

Υπολείπεται  το ποσό των  4.048,00€. 

18. Την 759/28-1-2020 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για την έγκριση διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλύσης – σιδέρωμα 

ιματισμού με διάθεση προσωπικού (cpv:98310000-9) για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για ένα (1) έτος με δικαίωμα 

παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  109.100,00€ με Φ.Π.Α. 
ήτοι 54.550,00€ για την ετήσια σύμβαση και 54.550,00€ για την ετήσια παράταση. 

19. Την υπ΄ αριθμ. 101 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με αριθ. πρωτ. 935/03-02-2020  και ΑΔΑ 

Δημοσίευσης ΩΕΥ74690Β9-9ΣΙ. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
1. Ηλεκτρονικό Ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ ελεύθερο, για 

την για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών πλύση σιδέρωμα ιματισμού (cpv: 98310000-
9) με την διάθεση από τον ανάδοχο τεσσάρων (4) εργαζομένων. Οι  εργαζόμενοι  θα εκτελούν 

εξάωρη (6ωρη) υπηρεσία καθημερινά και για  πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (πρωινές ώρες 
08:00π.μ. μέχρι 14:00μ.μ. ), δηλαδή εικοσιτέσσερις (24) ώρες συνολικά ημερησίως και εκατόν 

είκοσι (120) ώρες συνολικά εβδομαδιαίως και οι τέσσερις εργαζόμενοι.  Δεν θα παρέχονται 

υπηρεσίες από το προσωπικό Κυριακές κι Αργίες. Ετήσια το προσωπικό θα απασχοληθεί 255 
ημέρες, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης  109.100,00€ με Φ.Π.Α. 
2. Κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 109.100,00€ με φπα 
ήτοι πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ με φπα (54.500,00€) για την ετήσια σύμβαση 

και πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ με φπα (54.500,00€) για την ετήσια παράταση. 

4. Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών πλύσης σιδέρωμα ιματισμού ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για δώδεκα (12) μήνες. 

5. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

6. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 
δώδεκα (12) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

7. Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών του διαγωνισμού θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του 

προϋπολογισμού του κάθε φορέα. 
 

8. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, 

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

 

07η Φεβρουαρίου 
2020  

Ημέρα:  

Παρασκευή 

 

07η Φεβρουαρίου 
2020 

Ημέρα: 

Παρασκευή 
 Ώρα: 15:00μ.μ 

 

09η Μαρτίου 
2020 

Ημέρα: Δευτέρα   

Ώρα: 15:00μ.μ 

 

Γενικό 
Νοσοκομείο 

Διδυμοτείχου 

 

9. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 

ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 

και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ 
οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

10. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 
25 του Ν.4412/2016, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της προμήθειας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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11. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 

να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 
12. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.  

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

 
13. Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, 

βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο αξιολόγησης. 
14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες: 

 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 Η ΓΝΩΜΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

 ΜΕΘΟΡΙΟΣ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

    Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον υποψήφιο Ανάδοχο. Οι δαπάνες 
δημοσίευσης της διακήρυξης θα καταβληθούν από τον  ανάδοχο  μετά την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 3801/ 2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-09-

2009).  
15. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα 

του Γ.Ν. Διδυμοτείχου www.did-hosp.gr, την  ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 
www.et.diavgeia.gov.gr καθώς και την ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr  στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των 

εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση 

εντοπισμού οποιασδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα αντίτυπα των εν λόγω 
εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. 

16. Γίνονται  δεκτές προσφορές που συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των 
πρωτοτύπων,  σύμφωνα με τα  οριζόμενα  στο Ν. 4250/2014. Τα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  
17. Σε περίπτωση διαφωνίας των προδιαγραφών που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του διαγωνισμού 

με αυτά της διακήρυξης θα ισχύουν αυτή της διακήρυξης. 
18. Για ότι δεv προβλέπεται από τηv παρούσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί προμηθειών τoυ Δημοσίου 

Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φορά. 

 

 

 
                                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 

 

                                                                                   ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
   

 
 

    

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

 ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
     Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές θα 
κατατεθούν στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4155/2013(ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

και στο Ν.4412/2016. 
 

    Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: ένας υποφάκελος με 
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ένας υποφάκελος με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά».  
     Υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

   Με την υποβολή της προσφοράς του οικονομικού Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. 

    Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

   Τα προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς, πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος, θα πρέπει επίσης να 

υποβληθούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει τα παρακάτω: 

 Η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ - 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. 
 Οι λέξεις ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  

 
   Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς επιθυμούν να εκπαιδευτούν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

του ΕΣΗΔΗΣ θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά, συμπληρωμένο το έντυπο συλλογής στοιχείων 
εκπαιδευομένων, έως δεκαπέντε (15) ημέρες πρίν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Τα αιτήματα εκπαίδευσης αποστέλλονται στη ΓΓΕ συγκεντρωτικά από τον χειριστή του 

διαγωνισμού, με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να πραγματοποιείται το νωρίτερο δέκα (10) 
ημέρες και το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
Επισημαίνεται ότι : 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. Σε περίπτωση 
που τα στοιχεία που έχουν σημανθεί από τον υποψήφιο ως εμπιστευτικά και κατά την κρίση της 

Επιτροπής δεν χρήζουν εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή θα τα 
αποχαρακτηρίζει και θα αποσφραγίζει τις προσφορές. 

 

   Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά - τεχνικά  κατατίθενται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου *.pdf και θα φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Τα έγγραφα που δεν φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή (εκτός των ΦΕΚ) θα προσκομίζονται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
 

    Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  οι συμμετέχοντες,  υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, μαζί με την προσφορά τους εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  όπως αυτά 

περιγράφονται στο Ν.4412/2016 και ειδικότερα:  
   

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ύψους 2%, 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 

παράτασης της σύμβασης,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει 
να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου *.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

(Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσης). 
 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο από τον 
συμμετέχοντα. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσης θα πρέπει να φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει αναρτηθεί και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc. στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.did-hosp.gr 
(προμήθειες - προκηρύξεις) και στο ΕΣΗΔΗΣ. Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 

συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ κατατίθεται με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016 το οποίο προστέθηκε  με το άρθρο 107 του Ν.4497/2017. 

 Το TEΥΔ αφορά : 
- τους διαχειριστές, όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε., Ε.Ε,ΕΠΕ, ΙΚΕ 

-το Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν τα νομικά 
πρόσωπα είναι Α.Ε. 

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  
 
Επισημαίνεται ότι : 
1.Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες  άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016 (Ά147), 
το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  
2. Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας 

 
3.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρείας,  στην οποία  θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνεται ότι: 
 Ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κ.λ.π.) για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

 αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 
 παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του 

Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

106 του Ν.4412/2016. 

 παραιτείστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης χρηματικής καταβολής σε περίπτωση 

σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  
 δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, 

σύμφωνα με την περ. γ του  άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.4488/2017. 

 συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 

http://www.did-hosp.gr/
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 αναλαμβάνετε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016.  
 

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016) κάθε 

συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει 

να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 
5. Παραστατικό εκπροσώπησης,  εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με 

αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. 

 
6. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της εταιρικής φυσιογνωμίας (profile) του συμμετέχοντος στο 

διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ότι θεωρείται χρήσιμο για τη 

διαμόρφωση σαφούς εικόνας περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

 
7. Πιστοποιητικό σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διασφάλιση 

της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 (ή όποιο πρότυπο που αφορά 

την προκηρυσσόμενη προς προμήθεια υπηρεσία). 

 
8. Κατάλογο, στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες ανάλογες αναθέσεις των τριών τελευταίων 

ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης, αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, με 
μνεία για κάθε σύμβαση: 

 του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα 
 τη χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

 του ποσού της σύμβασης 

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή : 
 

Α/Α Πελάτης 
Σύντομη 

Περιγραφή Έργου 
Προϋπολογισμός Παρούσα Φάση 

     

Για τις αναθέσεις του ανωτέρω καταλόγου απαιτείται να προσκομιστεί και βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης  

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι: 

-Δημόσια αρχή με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. 
-Ιδιωτικός φορέας με τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 

παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 8 του 1559/1986,  του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, του 

προμηθευτή. 

 
9. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄), με το οποίο δίνονται 

αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και σε κάθε άλλη 
τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

 
10. Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

 
11. Αναφορά του τμήματος της συμβάσεως το οποίο ο προμηθευτής  προτίθεται, ενδεχομένως, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής  προτίθεται να 
εκτελέσει τη σύμβαση  στηριζόμενος  στις τεχνικές  δυνατότητες  και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει  

να αποδεικνύει  με την προσφορά του,  ότι θα έχει  στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο 
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μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών, ότι θα  θέσουν στη διάθεσή 

του  τα αναγκαία μέσα  και θα εκτελέσουν  κάθε απαιτούμενη εργασία. 

       Σε περίπτωση ένωσης Εργολάβων ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 
ξεχωριστά για κάθε μέλος της. 

         
           Η  υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να ζητήσει οποιοδήποτε από τα 

δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστώσει την τεχνική ικανότητα του αναδόχου. 

   
9.  Τεχνική προσφορά (Παράρτημα Β): Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
       Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

 
    Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου .pdf  
ηλεκτρονικά και στον τίτλο να έχουν τους αριθμούς με τους οποίους ζητούνται. 

Παράδειγμα: 1.Εγγυητική επιστολή, 2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, 3. 
Υπεύθυνη Δήλωση κλπ. 

 
    Στα περιεχόμενα του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων 

(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

  
    Στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οι συμμετέχοντες,  υποβάλουν 

ηλεκτρονικά την Οικονομική τους Προσφορά.  
    Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

     Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία.  

 Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:  
Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην 

τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται 
από την παρούσα διακήρυξη.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 
του Ν. 3863 / 2010, (ΦΕΚ  Α΄ 115  / 15-7-2010),  επί ποινή απόρριψης και επίσης θα 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

(με  

εξάωρη 

απασχόλη

ση πέντε 

ημέρες την 

εβδομάδα) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 

1 
Μικτές αποδοχές προσωπικού με εξάωρη 

απασχόληση πέντε ημέρες την εβδομάδα  

4    
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2 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου 
4    

3 
Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων 

και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

4    

4 

Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων 

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του 

εργοδότη) 

4    

5 
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε 

κανονική άδεια 

4    

6 
Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών 

επιστολών,  λοιπά έξοδα 

    

7 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικά και 

να τεκμηριωθούν κατά την κρίση κάθε 

υποψηφίου αναδόχου 

 

   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΕΡΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ  

ΕΤΗΣΙΩΣ  

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
8 Εργολαβικό κέρδος   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

ΕΤΗΣΙΩΣ  

(ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
9 Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΤΙΜΗΜΑ    

ΕΤΗΣΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 (ΜΗΝΙΑΙΑ Χ 12 

ΜΗΝΕΣ) 
10  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)   

11 ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)   

 

      Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους υποψήφιους 
αναδόχους, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή 

απαραδέκτου της προσφοράς επισυνάπτοντας στο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς στοιχεία της 
προαναφερόμενης Νομοθεσίας (ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση εργασίας). Η τιμή για καθένα από τα 

πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο 

τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής. 
  

    Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία (οικονομικοί φορείς) θα καταθέσουν οικονομική 
προσφορά για το σύνολο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα.   

     Η μη κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη  
συνιστά τoν αποκλεισμό του συμμετέχοντα  από τον διαγωνισμό 

 
     Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο τίμημα  για την παροχή των υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά 

την προϋπολογισθείσα δαπάνη  της διακήρυξης . 
      

    Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση 

είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφού 
ενημερώσει το Νοσοκομείο.  

 
     Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

υποψηφίους, να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις και να ζητά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 

των προσφερομένων τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. Η ευθύνη  για την ακρίβεια 
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από 

τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών χωρίς να 
ζητηθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
     Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 
επιτροπή. 

    Αντιπροσφορές και  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται  δεκτές.   

    Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα.      
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    Έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά για τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

   Προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  

   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους 
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρo-

σφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

   Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους 
όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

   Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την προσφυγή κατά της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

   Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την  Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020  

και ώρα 12:00π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 100 του 4412/2016 και εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων 

για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.   

   Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο του ηλεκτρονικού 
υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των 

οικονομικών προσφορών, αποσφραγίζονται σε νέα ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 
οικονομικούς φορείς. Θα αποσφραγισθούν μόνο οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 

που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών. Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμοδίων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων. 

        Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, προβαίνουν στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η 

αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με  τη χαμηλότερη τιμή. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματά στους 

χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και υπογράφουν τα 

κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 



 Σελίδα 11 από 33 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 
τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

    Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  ο «προσωρινός ανάδοχος» στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των  είκοσι (20) ημερών από την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016, που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε 

μορφή αρχείου *.pdf  και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται παρακάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από 

τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 
 

   Δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, τα οποία υποβάλλονται από αυτόν 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 

 
1. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, όπως ποινικό μητρώο ή 

ελλείψει  αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ 
τους διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου  73, το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 O υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), έκδοσης μετά την κοινοποίηση της έγγραφης  ειδοποίησης, 

στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο 
σε αυτόν προσωπικό. 

 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄, του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 
 

5. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών 

τελευταίων ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας, αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί η οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

1) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016 

 
2) Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστημάτων, τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε 
μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Η δήλωση του παρόντος άρθρου 
υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

 
3) Γίνονται  δεκτά  φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών αντί των πρωτοτύπων,  σύμφωνα με τα  οριζόμενα  στο 

Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/01-04-2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 
Οργάνωσης και Διαδικασιών (ΑΔΑ ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).  Όλα τα δικαιολογητικά  θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή 
επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
 

4) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά για τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

       
6.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασίας, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Από το 

πιστοποιητικό θα προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορά. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής 
λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δύναται να χρησιμοποιείται υπεύθυνη δήλωση, 

έκδοσης μετά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, σύμφωνα με το αρ. 43 του  
Ν.4605/2019, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού.  
       

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
    Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Αμέσως 

μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

 
      Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον «προσωρινό ανάδοχο» να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
     Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της 

χαμηλότερης τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 
    Αν ο «προσωρινός ανάδοχος» δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

ανάδοχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει του μεγαλύτερου παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις (%), 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

 
    Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού ανάδοχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε 

προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της 

τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 
    Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 

εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 

 
     Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος 

 
    Στην περίπτωση που προκύψουν προσφορές με ισότιμο ποσοστό έκπτωσης, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 
     Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο βιβλίο ΙV «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» του Ν. 
4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, μέσω του συστήματος επισυνάπτοντας το σχετικό 

τυποποιημένο έντυπο με μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η προσφυγή 
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κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείο στην ΑΕΠΠ. 

    Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονομικός φορέας το 
υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία 
που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία άσκησης της ένστασης 

είναι η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του 

κειμένου της ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει 
προσκομισθεί από τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η 

ημερομηνία αποστολής. 
      Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011(ΦΕΚ 

/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( 

ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Σε περίπτωση κατάθεσης ηλεκτρονικού παραβόλου 
θα πρέπει να κατατεθεί και το αποδεικτικό πληρωμής.       

      
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

      Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την απόφαση κατακύρωσης ηλεκτρονικά, μετά την ανάρτησή της 
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών. 
       

      Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η  αναθέτουσα αρχή 

δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης 
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της  σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά 

τα εξής:  
 άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 

διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
 ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  
 κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση.  
 

      Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Η υπογραφή της 

σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

     Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει σε προθεσμία 
που δεν μπορεί να ξεπερνά τις  είκοσι (20) ημέρες  από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης 

για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (επισυναπτόμενο σχέδιο στο Παράρτημα Ε’ της παρούσας). 

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Προμηθευτής στον οποίο κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν 
προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Η σύμβαση θα υπογραφεί 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Προμηθευτή/Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

     Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη η σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

     Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος από την υπογραφής της με δικαίωμα 
παράτασης για ένα (1) έτος.  
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     Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη  και απόφαση  κατακύρωσης  ή ανάθεσης,  εκτός  κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών.  

     Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

      Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη 

της, μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή 
του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη 

προμήθεια από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 

2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το 
Νοσοκομείο.  

    Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, 

μετά όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, 
εφόσον συναφθούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

  Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από 
επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε 

ευρώ(€). 
 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 
παράτασης της σύμβασης,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση που κατατεθεί 

προσφορά για μέρος των ειδών, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καλύπτει το προβλεπόμενο 

ποσοστό της προϋπολογιζόμενης αξίας των ειδών που προσφέρονται.   
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά την 
κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς 

Προσφέροντες μετά την ημερομηνία Ανακοίνωσης της Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

      Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  

καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.  

      Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από 
το συνολικό συμβατικό χρόνο. 

      Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

3.  Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπό-

κειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

4.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. 

5. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του  
παραρτήματος Δ΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης 

τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, 
εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα 

διακήρυξη.  

 



 Σελίδα 16 από 33 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
     Η παραλαβή του αντικειμένου θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από το 
Νοσοκομείο σε ετήσια βάση. Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι:  

 έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
 έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

      Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν  αποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και συνεχίζει τις αρμοδιότητές της 

σύμφωνα με τα άρθρα 219 και 220 του Ν.4412/2016. 
    Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμ-

βαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος 
    Ο  προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί τους όρους της σύμβασης εξυπηρετώντας την υπηρεσία  

και σε περίπτωση που από υπαιτιότητά του δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανωμαλία θα  επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  
             

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
    Η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την 
εφαρμογή της σύμβασης  (π.χ. πρόστιμο, κλπ). 

 

    Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας 
υπηρεσίας είναι: 

1.   Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 
2.   Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί 

με την Ανάδοχο Εταιρεία, το οποίο θα συντάσσεται από  αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το 

Νοσοκομείο για την Παραλαβή των Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4605/2019. 

3.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τους φορείς 
στους οποίους υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμούν 

σε βάρος του οφειλή. 
4.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5.  Το  έντυπο Ε4 πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«ΕΡΓΑΝΗ» για το απασχολούμενο από την ανάδοχο εταιρεία προσωπικό για την περίοδο αναφοράς 
του τιμολογίου. 

6. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του Ε.Φ.Κ.Α, που αφορά τους 
απασχολούμενους στην σύμβαση υπαλλήλους του αναδόχου, του  αποδεικτικού ηλεκτρονικής 

υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην 

πληρωμή των εισφορών. 
7. Μισθοδοτική κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε στην παρούσα σύμβαση σφραγισμένη και 

υπογεγραμμένη από την ανάδοχο εταιρεία 

8.  Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο ενδεχομένως θα ζητηθεί από τα αρμόδια για την πληρωμή όργανα 
του Νοσοκομείου, από το οποίο δύναται να αποδειχθεί η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας σχετικά με το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικό του 

Αναδόχου, για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.  
 

     H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας. 
  Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 
     Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων 

πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  
    Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από το Νοσοκομείο  εξήντα (60) 

ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο  καθίσταται υπερήμερο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 

συμβασιούχο. 
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     Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του ελέγχου  και 

β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος 

καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.). 
     Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους 

του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων  που αφορούν στην 

εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 

         
ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 

 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας. 2% 
2 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται 

κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης 
(άρθρο 4ο του  Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

0,07% 

3 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση   

0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 

350 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

0,06% 

4 Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών (άρθρο 36ο του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

0,02% 

  
   Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας 
των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.    

 

ΑΡΘΡΟ 17o  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
     Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής ο ανάδοχος  

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών  και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης. Ο ανάδοχος 

μεταφέρει την εν λόγω υποχρέωση σε όλους τους υπαλλήλους ή συνεργάτες του που εμπλέκονται 
άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και έχουν 

δεσμευτεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 
   Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σον ανάδοχο η 

και στους υπαλλήλους ή συνεργάτες του κατά τα ανωτέρω, το γεγονός αυτό θα αποτελεί σπουδαίο 

λόγο καταγγελίας της παρούσας και παράλληλα θα δίνει στο Νοσοκομείο το δικαίωμα να αξιώσει 
αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες θετικές ή και αποθετικές ζημιές θα έχει κατά περίπτωση 

υποστεί. 
    Ο ανάδοχος  δηλώνει λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες της σε πλήρη συμμόρφωση με τους 

κανόνες που θέτουν οι κανονισμοί και οι  νόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως αυτοί ισχύουν σε σχέση με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που 
τυχόν λαμβάνει από το Νοσοκομείο στα πλαίσια της παρούσας και έχει δεσμεύσει σχετικά και τους 

υπαλλήλους, συνεργάτες και κάθε άλλον που τυχόν ενεργεί για λογαριασμό του. 
     Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 
υπηρεσίας , ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με 

αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 

την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
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      Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

– το υπό ανάθεση έργο  χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 
      Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 
ΑΡΘΡΟ 18o  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
   Ο προμηθευτής  οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με 

τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, 
διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο. 

    Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 

αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της Συμβατικής Υπηρεσίας. 

     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική 
Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν 

για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

     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 Σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 
     Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 
της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές 

τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή 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 αιτήματός του, κατά 
τη διάρκεια  της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και 

μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει 
την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση. 

      Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, 

μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει 
άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από 

έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 
      Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. 
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

      Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

    Ο προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. Ο 

προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που τυχόν θα 

προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου καθώς και πρόκληση προβλήματος στο προσωπικό ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου 

(προμηθευτή) ή των εργασιών του.    
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ΑΡΘΡΟ 19o  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
    Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις του 
άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

    Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 

μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. 
        Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την  ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από  αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 

χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

    Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά 
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 

οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η 

τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε 

χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
     Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε   β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 

βίας.  
     Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 

επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου 

από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

   
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
 

   Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 

θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής 
δραστηριότητας και ελέγχου του αναδόχου.  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 

παρακάτω:  

1. Πυρκαγιά. 
2. Πλημμύρα. 

3. Σεισμός.  
4. Πόλεμος.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
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συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

 

Η Σύμβαση που θα συναφθεί διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών 
σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά 

που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά 
δικαστήρια . 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 

τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα 
οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

1.  Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016  
 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή 
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία 
ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 

που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το 
αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω 

τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

  
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία 

των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  
 

6. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει 
ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης λόγω υπογραφής ατομικών συμβάσεων εργασίας. 
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ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

     
    Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί. 
    Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε 

του νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και 

Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.) 
    Εάν με νομοθετική ρύθμιση υπάρξει μείωση του εργατικού ή και ασφαλιστικού κόστους, τότε 

υποχρεωτικά θα μειωθεί και το προβλεπόμενο συμβατικό κόστος αναλογικά. 
    Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ' αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

    Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη  ισχύoυv οι  περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ 
Νόμοι και διατάξεις και οι τροποποιήσεις αυτών, όπως ισχύoυv κάθε φoρά . 

 
 
 
 

                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 
 

                                                                                 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Σελίδα 22 από 33 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗ – ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

 

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 
που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του Νοσοκομείου. 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών  Πλύσης – σιδερώματος ιματισμού του Π.Γ.Ν. Έβρου – 

Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδυμοτείχου, για ένα (1) έτος,  με την διάθεση από τον ανάδοχο 

τεσσάρων (4) εργαζομένων. Οι  εργαζόμενοι  θα εκτελούν εξάωρη (6ωρη) υπηρεσία καθημερινά και 

για  πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (πρωινές ώρες 08:00π.μ. μέχρι 14:00μ.μ. ), δηλαδή 

εικοσιτέσσερις (24) ώρες συνολικά ημερησίως και εκατόν είκοσι  (120) ώρες συνολικά εβδομαδιαίως 

και οι τέσσερις εργαζόμενοι.  Δεν θα παρέχονται υπηρεσίες από το προσωπικό Κυριακές κι Αργίες. 

Ετήσια το προσωπικό θα απασχοληθεί 255 ημέρες. 

 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Β1. Χώρος  παροχής υπηρεσιών Πλύσης – σιδερώματος ιματισμού : Γενικό Νοσοκομείο 

Διδυμοτείχου. 

Β2. Χρόνος παροχής υπηρεσιών   : Οι υπηρεσίες θα παρέχονται καθημερινά  για έξι (6) ώρες και για 

πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Το πρόγραμμα (ώρες) εργασίας του προσωπικού θα διαμορφώνεται 

σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο – αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου ανάλογα με τις ανάγκες του 

ιδρύματος.  

Β3. Απασχολούμενο προσωπικό:. Το απασχολούμενο προσωπικό θα έχει τύχει της έγκρισης του 

Νοσοκομείου και απαιτείται να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση. Το προσωπικό που απαιτείται είναι: 

τέσσερις  (4) άνδρες εργαζόμενοι .  

Β4. Ο μειοδότης εργολάβος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με 

την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές (δηλαδή καταβολή των νομίμων 

αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από 

την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε), το ωράριο εργασίας και κοινωνικών παροχών (έγκαιρη απόδοση 

κρατήσεων των εργαζομένων), αποζημιώσεων, όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων,  

φόρων κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 

προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τους τις υποχρεώσεις απέναντι στο 

Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

 

 

Γ. ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Οι εργαζόμενοι θα πρέπει : 

 

Γ.1. Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού,  ώστε  να  γνωρίζουν καλά την ελληνική γραφή 

και ανάγνωση για να χρησιμοποιούν σωστά τυχόν γραπτές οδηγίες.  

Γ2. Να  είναι  αρτιμελείς  και  υγιείς  (με βιβλιάριο υγείας στο οποίο να φαίνεται ότι εξετάστηκαν το 

τελευταίο τρίμηνο και είναι υγιείς)  

Γ3. Οι υπηρεσίες να παρέχονται τις πρωινές ώρες από οκτώ μέχρι τις δύο πέντε ημέρες 

την εβδομάδα μετά από του πρόγραμμα που θα καταρτίζει η προϊσταμένη του τμήματος.  

Γ4. Η στολή εργασίας θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια και τα χρώματα του  Νοσοκομείου,  θα πρέπει 

να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώμικη και τουλάχιστον 2 

φορές  την εβδομάδα)  σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος 

καθαρισμού της θα επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο.     
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Γ5. Ο καθαρισμός της στολής δεν θα γίνεται από κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά άλλα συνολικά 

από το συνεργείο / εταιρεία. 

Γ6. Το Τμήμα Ιματισμού θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων μέτρων προστασίας 

που θα επιβαρύνουν την εταιρία. 

Γ7. Για το χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του συνεργείου υπάρχει ειδική πρόβλεψη από το 

Νοσοκομείο. 

Γ8. Η εταιρία οφείλει να διαθέτει, για τις αναφερόμενες υπηρεσίες, τέσσερις 

εργαζόμενους κάθε εργάσιμη ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.  

Δ. ΠΙΣΤΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Το προσωπικό πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας (ΦΕΚ 1219 Β’ 4/10/00). Το βιβλιάριο υγείας θα 

πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη τους.  

Ο υπεύθυνος του τμήματος ιματισμού πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από τους εργαζόμενους, 

στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία / 

επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις.  

Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκομείο είναι η εταιρεία. Τον 

δειγματοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκομείο .         

Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό. Δεν θα απασχολείται σε άλλες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκομείο θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος των 

εργαζομένων στο χώρο του τμήματος ιματισμού, θεωρημένος από την επιθεώρηση εργασίας, ενώ 

οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκομείο. 

Το προσωπικό να είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η ανάδοχος εταιρία 

οφείλει να προσκομίζει μηνιαίες καταστάσεις του ΙΚΑ. 

Σε περίπτωση που η εταιρεία / επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το   Νοσοκομείο   

δικαιούται   σύμφωνα   με   τις  κείμενες  διατάξεις να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται, από 

τη σύμβαση. 

 

Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που  κινείται σε χώρους 

νοσηλευτικών τμημάτων και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισμό. Η εταιρεία 

έχει την  ευθύνη  της τήρησης  από  το προσωπικό  όλων  των  κανόνων υγιεινής. 

 

α) Γενικά μέτρα καθαριότητας.       

Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους διανομής και παραλαβής ιματισμού πρέπει: 

 Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους.  

  Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται.  

  Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν καλλωπίζονται στο χώρο του εργασίας.        

  Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους με αδιάβροχο επίδεσμο (κατά προτίμηση έντονου 

χρώματος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί). 

 Να μη φορούν κοσμήματα και να μην έχουν ψεύτικα ή βαμμένα νύχια, γιατί  αποτελούν 

κίνδυνο  επιμόλυνσης.  Τα  νύχια θα πρέπει να  είναι κομμένα. Σκουλαρίκια  σε τρυπημένα 

αυτιά, βέρες, δακτυλίδια και ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται. 

 Να μην μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκομείου και μετά να επιστρέφουν 

στο χώρο καθαριότητας ιματισμού. 

 Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα πλήρως 

με κάλυμμα κεφαλής (σκούφο). 

  Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από 

το χώρο εργασίας τους. 
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β) Πλύσιμο χεριών. 

Απαραίτητο είναι το πλύσιμο χεριών: 

 Μετά τη χρήση τουαλέτας.  

  Όταν είναι βρώμικα ή μολυσμένα. 

 Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα μύτης. 

 Μετά από άγγιγμα οποιουδήποτε τμήματος της κεφαλής.    

 Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων. 

 Mετά το διάλειμμα, τσιγάρο, καφέ κτλ. 

 

ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Οι εργαζόμενοι φροντίζουν για την απομάκρυνση τυχόν σκουπιδιών από τους χώρους εργασίας 

τους. Αφού συλλέξουν τα  σκουπίδια  σε  κατάλληλους  πλαστικούς  σάκους καλά κλεισμένους,  τα 

μεταφέρουν σε σημείο που το Νοσοκομείο ορίζει ως σημείο  συλλογής σκουπιδιών για  την οριστική  

απομάκρυνση τους από  το νοσοκομείο. 

 

Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -  ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 

α) Αντικείμενο της εκπαίδευσης.  

Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόμενο και το ήδη υπάρχον προσωπικό. Αφορά τις βασικές αρχές 

της υγιεινής, την καθαριότητα και την απολύμανση των   χώρων   και   του   εξοπλισμού,   την   

αποθήκευση   και   τη μεταφορά του ιματισμού, τους κανόνες ατομικής καθαριότητας και  τη 

διαχείριση  των αποβλήτων (σκουπιδιών).  

β) Εκπαίδευση. 

Η εταιρεία έχει υποχρέωση να καταρτίζει το προσωπικό που ασχολείται με τις ανάγκες του τμήματος 

ιματισμού.  

V) Υπεύθυνος εκπαίδευσης.  

Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι η εταιρεία / επιχείρηση σε συνεργασία με την προϊσταμένη τμήματος 

Ιματισμού. 

δ) Έλεγχος  της εταιρείας  

Ο έλεγχος της εταιρείας από το Νοσοκομείο ανατίθεται στο Τμήμα Ιματισμού και την Επιτροπή 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Τα στοιχεία του προσωπικού και της εκπαίδευσης τους πρέπει πάντα να 

είναι στη διάθεση τους.  

 

Η. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 

 

Η1. Απομάκρυνση ακάθαρτων – μολυσματικού ιματισμού από τα νοσηλευτικά τμήματα. 

Η2. Διαλογή και χειρισμός του ακάθαρτου – μολυσματικού ιματισμού στο χώρο των πλυντηρίων με 

τη λήψη κατάλληλων προφυλάξεων. 

Η3. Πλύσιμο, στέγνωμα, σιδέρωμα του ιματισμού 

Η4. Χειρισμός καθαρού ιματισμού  

Η5. Μεταφορά και διανομή καθαρού ιματισμού στα νοσηλευτικά τμήματα 

Θ. Τα καθήκοντα των εργαζομένων θα καθορίζονται από την Προϊσταμένη του Τμήματος 

Ιματισμού, όπως και το πρόγραμμα (ώρες) εργασίας του προσωπικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    

Παροχή υπηρεσιών  Πλύσης – σιδερώματος ιματισμού του 

Π.Γ.Ν. Έβρου (Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου), για ένα (1) έτος,  

με την διάθεση από τον ανάδοχο τεσσάρων (4) 

εργαζομένων. 

NAI   

Οι  εργαζόμενοι  θα εκτελούν εξάωρη (6ωρη) υπηρεσία 

καθημερινά και για  πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα 

(πρωινές ώρες 08:00π.μ. μέχρι 14:00μ.μ. ), δηλαδή 

εικοσιτέσσερις (24) ώρες συνολικά ημερησίως και εκατόν 

είκοσι  (120) ώρες συνολικά εβδομαδιαίως και οι τέσσερις 

εργαζόμενοι.   

ΝΑΙ   

Δεν θα παρέχονται υπηρεσίες από το προσωπικό Κυριακές κι 

Αργίες. 
ΝΑΙ   

Ετήσια το προσωπικό θα απασχοληθεί 255 ημέρες. ΝΑΙ   

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    

………    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

         

Επωνυμία   Τράπεζας............................................................................................. 
Κατάστημα................................................................................................................ 

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) 

 
                                                              Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 

                                                                 ΕURO................................................. 
                ΠΡΟΣ 

                                    Γ.Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

                              25ης ΜΑΪΟΥ 152 
                       Τ.Κ. 68300 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ.............................................. 

 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  

 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ........... οδός ............. αριθμός ... ΤΚ ...........,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................  
β).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................  

γ).............. οδός.............................. αριθμός.................ΤΚ..................  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό για 
την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ........................... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 

προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με 

τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. }  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 

μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  

 

                 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 
Επωνυμία   Τράπεζας............................................................................................. 
Κατάστημα................................................................................................................ 
(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) 

 
                                                              Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 
                                                                     ΕURO................................................. 

                     ΠΡΟΣ 
                                            Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

                                     25ης ΜΑΪΟΥ 152 
                             Τ.Κ. 68300 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΑΡ.............................ΕΥΡΩ......................................... 

 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός  

…………………….. αριθ. ……………. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, 
σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας 

…………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …………….. διακήρυξης του  Γ.Ν. 

Διδυμοτείχου ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας 

των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 

εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2) 
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται 

προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 

αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της 
απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε 

να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που 

δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσημου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 

την ημερομηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

 

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗ  με αριθμ.:…………… 

 

Για την παροχή υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών πλύση σιδέρωμα ιματισμού  

με διάθεση προσωπικού  

για τις ανάγκες του Γ.Ν. Διδυμοτείχου. 

 
 

Ποσού : ………………………… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ    
 

 
 

    Στο Διδυμότειχο  Ν. Έβρου, σήμερα  …………………………… μεταξύ των συμβαλλομένων: 
αφενός Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου που εδρεύει 
στο Διδυμότειχο – 25ης Μαΐου 152, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997162988, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. 
Ορεστιάδας  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της  παρούσας από τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. 
………………………………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «το Νοσοκομείο» και 
αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………. με ………………………….της Δ.Ο.Υ. 
……………………….. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») που εδρεύει ………………………………. και εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ………………………. της εταιρείας ,  κάτοικο ……………………… 
αφού έλαβαν υπόψη ότι: 

Α.  διενεργήθηκε ……………………… σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή 
υπηρεσιών πλύσης σιδέρωμα ιματισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου ……………………………….,  
προϋπολογισθείσας δαπάνης ……………………………€ με ΦΠΑ , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………………/2020 
διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον ανάδοχο με την αρ. 
……………………………… απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής 
Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 
Β.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως 
αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, 
σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πλύσης σιδέρωμα ιματισμού σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΣΤΟ ΓΝ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ    – ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  της αρ. …………../2018  διακήρυξης. Η παροχή υπηρεσιών  Πλύσης – σιδερώματος ιματισμού του 
Π.Γ.Ν. Έβρου (θα γίνει με την διάθεση από τον ανάδοχο τεσσάρων (4) εργαζομένων. Οι  εργαζόμενοι  θα 
εκτελούν εξάωρη (6ωρη) υπηρεσία καθημερινά και για  πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (πρωινές ώρες 08:00π.μ. 
μέχρι 14:00μ.μ.), δηλαδή εικοσιτέσσερις (24) ώρες συνολικά ημερησίως και εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά 
εβδομαδιαίως και οι τέσσερις εργαζόμενοι.  Δεν θα παρέχονται υπηρεσίες από το προσωπικό Κυριακές κι Αργίες. 
Ετήσια το προσωπικό θα απασχοληθεί 255 ημέρες. 
2. Η αμοιβή του αναδόχου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ………………………….. οικονομική του προσφορά και τη 
με αριθμό ……………………………   απόφαση του Δ.Σ.  έχει ως εξής: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Η συνολική μηνιαία δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των …………………………………€ 
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ μηνιαίως  (…………………………) και η συνολική  δαπάνη για την παροχή 
υπηρεσιών  ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………..€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ .  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 και την προσφορά της εταιρείας  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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3. Το μηνιαίο τίμημα παροχής της Υπηρεσίας παραμένει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή μικρότερο 
που προέκυψε για οποιονδήποτε λόγο  και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αύξηση, λόγω ανατίμησης 
στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των 
επομένων του. 
4. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όπως 
αυτές προκύπτουν από τα πιο κάτω στοιχεία σε αναφορά με τις αντίστοιχες παραγράφους της διακήρυξης, ο δε 
ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και 
στα Παραρτήματα αυτής. 
5.    Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφού ενημερώσει το 
Νοσοκομείο.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, ισχύει από ………….. έως …………….. 

2. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει μονομερώς 
τη σύμβαση επί δώδεκα (12) ακόμη μήνες, με έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προμηθευτή πριν 
από τη λήξη της σύμβασης.  

3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά 
όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για τα 
είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 4η Δ.Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας & Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,), 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού 
νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο.  

4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, μετά 
όμως από προηγούμενη έγκαιρη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον 
συναφθούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

          

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

3.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………………………. Εγγυητική επιστολή  της τράπεζας 
………………………… / του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ποσού ……….. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με 
χρόνο ισχύος έως την ……………………………. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων . 

3.2.  Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της διακήρυξης 
και στον Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
     Η παραλαβή του αντικειμένου θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Νοσοκομείο σε ετήσια 
βάση. Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι:  

 έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
 έλεγχο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου. 

      Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν  αποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και συνεχίζει τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τα άρθρα 219 και 
220 του Ν.4412/2016. 
    Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί 
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος 
    Ο  προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί τους όρους της σύμβασης εξυπηρετώντας την υπηρεσία  και σε 

περίπτωση που από υπαιτιότητά του δημιουργηθεί οποιαδήποτε ανωμαλία θα  επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις.  
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
    Η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της 
σύμβασης  (π.χ. πρόστιμο, κλπ). 
    Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας 
είναι: 
1.   Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. 
2.   Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα συναφθεί με την 
Ανάδοχο Εταιρεία, το οποίο θα συντάσσεται από  αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκομείο για την 
Παραλαβή των Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4605/2019. 
3.  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τους φορείς στους οποίους 
υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμούν σε βάρος του οφειλή. 
4.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
5.  Το  έντυπο Ε4 πληροφοριακού συστήματος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ» 
για το απασχολούμενο από την ανάδοχο εταιρεία προσωπικό για την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου. 

6. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) του Ε.Φ.Κ.Α, που αφορά τους απασχολούμενους στην 
σύμβαση υπαλλήλους του αναδόχου, του  αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών. 
7. Μισθοδοτική κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε στην παρούσα σύμβαση σφραγισμένη και 
υπογεγραμμένη από την ανάδοχο εταιρεία 

8.  Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο ενδεχομένως θα ζητηθεί από τα αρμόδια για την πληρωμή όργανα του 
Νοσοκομείου, από το οποίο δύναται να αποδειχθεί η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά 
με το απασχολούμενο για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης προσωπικό του Αναδόχου, για την περίοδο 
αναφοράς του τιμολογίου.  
 
   H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας. 
  Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου 
πώλησης από τον προμηθευτή. 
     Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  
    Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή  καθυστερήσει από το Νοσοκομείο  εξήντα (60) ημέρες μετά 
την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο  καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. 
     Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του ελέγχου  και β) κατά το 
χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή 
των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
     Απαιτήσεις του Προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων  που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, 
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές Διατάξεις. 
         

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
 

1 Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας. 2% 

2 Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 
0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχής, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβασης (άρθρο 4ο του  Ν.4013/2011 
όπως ισχύει). 

0,07% 

3 Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται κράτηση   0,06% η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 350 του Ν.4412/2016 
όπως ισχύει) 

0,06% 

4 Υπέρ του Δημοσίου επιβάλλεται κράτηση 0,02% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
εκτός φπα, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36ο 
του Ν.4412/2016 όπως ισχύει) 

0,02% 

  



 Σελίδα 31 από 33 

   Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει 
το Νοσοκομείο.    
 

ΑΡΘΡΟ 7o  
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 
     Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής ο ανάδοχος  αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, το σύνολο των εγγράφων 
και πληροφοριών που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών  και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης. Ο ανάδοχος μεταφέρει την εν λόγω υποχρέωση σε όλους τους 
υπαλλήλους ή συνεργάτες του που εμπλέκονται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας και διασφαλίζει ότι αυτοί 
είναι σε πλήρη γνώση και έχουν δεσμευτεί με τις εν λόγω υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 
   Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σον ανάδοχο η και στους 
υπαλλήλους ή συνεργάτες του κατά τα ανωτέρω, το γεγονός αυτό θα αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της 
παρούσας και παράλληλα θα δίνει στο Νοσοκομείο το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και 
έμμεσες θετικές ή και αποθετικές ζημιές θα έχει κατά περίπτωση υποστεί. 
    Ο ανάδοχος  δηλώνει λειτουργεί και παρέχει τις υπηρεσίες της σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες που 

θέτουν οι κανονισμοί και οι  νόμοι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αυτοί ισχύουν σε 
σχέση με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τυχόν λαμβάνει από το Νοσοκομείο 
στα πλαίσια της παρούσας και έχει δεσμεύσει σχετικά και τους υπαλλήλους, συνεργάτες και κάθε άλλον που τυχόν 
ενεργεί για λογαριασμό του. 
     Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας , ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται 
δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο μέλλον. 
      Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες – το υπό 
ανάθεση έργο  χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

      Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του 
έργου του εις το διηνεκές. 

 
ΑΡΘΡΟ 8o  

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
   Ο προμηθευτής  οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να 
αποζημιώσει κατά νόμο το Νοσοκομείο. 
    Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια 
όργανα του Νοσοκομείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την 
εκτέλεση της Συμβατικής Υπηρεσίας. 
     Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων. 
     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 Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
     Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 
Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 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 αιτήματός 
του, κατά τη διάρκεια  της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και 
μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 
      Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία 
τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 
τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 



 Σελίδα 32 από 33 

      Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, 
θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους 
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
      Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
    Ο προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος 
για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που τυχόν θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου 
καθώς και πρόκληση προβλήματος στο προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (προμηθευτή) ή των εργασιών του.    

 
ΑΡΘΡΟ 9o  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
    Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει μια δημόσια 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 133 του Ν. 
4412/2016. 
    Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην 
προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος. 
        Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την  ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από  αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α)  στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης 
υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  
    Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει 
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη 
και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 
που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική 
όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
     Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η 
σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε   β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  
     Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική 

κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως 
της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να 
λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός 
των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για 
τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4412/2016 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
   

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
 

   Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο 

όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του αναδόχου.  Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

7. Πυρκαγιά. 
8. Πλημμύρα. 
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9. Σεισμός.  
10. Πόλεμος.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
 

Η Σύμβαση που θα συναφθεί διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια . 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την 
Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.  
 

ΆΡΘΡΟ 13ο 

 ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ 

 
      Ο προμηθευτής   δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση και με τους οποίους  συμφωνεί. 
      Ο προμηθευτής   δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την 
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται 
την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας  , σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
       Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. …… διακήρυξης του 
διενεργηθέντος διεθνή δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του 
Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής 
ισχύουσας νομοθεσίας. 
    Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί. 
    Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους είτε του 
νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Δ/νση 
Υγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.) 
    Εάν με νομοθετική ρύθμιση υπάρξει μείωση του εργατικού ή και ασφαλιστικού κόστους, τότε υποχρεωτικά θα 
μειωθεί και το προβλεπόμενο συμβατικό κόστος αναλογικά. 
    Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς το απασχολούμενο απ' αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 
      Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω 
όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

       Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3)  πρωτότυπα, και αφού 
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στο Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα ΓΝ Διδυμοτείχου και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής  . 
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