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           ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

     4ε .ΞΔ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ                                      

       
ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ  06-02-2023 

Ρμήμα:    Νηθνλνκηθνχ  

Γπαθείο:  Ξξνκεζεηψλ 
Ξλεποθ.: Ληηλνχδε Σξχζα 

Ρασ.Γ/νζε:  25εο Καΐνπ 152  
Ρελέθωνο:  2553350329 

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

 

ΑΛΝΗΘΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 

ΑΟ. 1237/2023 

 

Για ηεν ανάδειξε αναδόσος με ανηικείμενο ηεν παποσή ςπεπεζιών Ρεσνικού 

Αζθαλείαρ, για ηιρ ανάγκερ ηος Γενικού Λοζοκομείος Γιδςμοηείσος, 

ζςνολικού ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 16.000,00€  με θπα 

 και κπιηήπιο καηακύπωζερ ηε σαμελόηεπε ηιμή 

 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΑΛΝΗΘΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ   

ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

Σακειφηεξε ηηκή   

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ζκεξνκελία:  20ε Φεβξνπαξίνπ 2023  
εκέξα  Γεπηέξα θη ψξα 10:30 π.κ.   

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζκεξνκελία:  17ε Φεβξνπαξίνπ 2023  

εκέξα  Ξαξαζθεπή θη ψξα 14:30 π.κ.   

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Γεληθφ Λνζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  (Γξαθείν πξνκεζεηψλ) 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Αλάδεημε αλαδφρνπ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ 

Αζθαιείαο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ 

(CPV:71317210-8). 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ 

ΓΑΞΑΛΖ 

Γεθαέμη  ρηιηάδεο επξψ κε θπα (16.000,00€) ήηνη νθηψ ρηιηάδεο  επξψ 

κε θπα (8.000,00€) γηα ηελ ζχκβαζε δχν εηψλ θαη νθηψ ρηιηάδεο  

επξψ κε θπα (8.000,00€) γηα ηελ παξάηαζε δχν. 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 
Γχν (2) έηε  κε δηθαίσκα παξάηαζεο δχν (2) έηε   

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  
Ζ ηηκή ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο 

θξαηήζεηο 

ΓΔΠΚΔΠΖ ΑΓΑ:ΤΚΕ54690Β9-ΖΜΕ 
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ΡΝ  ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 
 

 

      Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  
  

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001 (Φ.Δ.Θ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη 
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2955/2001 (Φ.Δ.Θ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ 
Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/η.Α’/04-04-2005),  πεξί Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο 
θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3527/2007 (ΦΔΘ 25/η.Α’/09-02-2007), πεξί Θχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Ξξνκεζεηψλ Φνξέσλ 
επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ . 
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3850/2010 (ΦΔΘ 84/η.Α’/ 02-06-2010) πεξί θχξσζεο ηνπ θψδηθα λφκσλ 

γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Ξξφγξακκα Γηαχγεηα’ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/η.Α’/ 08-08-2016), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4600/2019 (ΦΔΘ 43/η.Α΄/9-3-2019), πεξί εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ πιαηζίνπ ηδησηηθψλ 

θιηληθψλ, ζχζηαζε εζληθνχ νξγαληζκνχ δεκφζηαο πγείαο, ζχζηαζε εζληθνχ ηλζηηηνχηνπ 
λενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

10. Ρελ 975/30-01-2023 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ έγθξηζεο δηελέξγεηαο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ 3894/2020 δηαγσληζκνχ γηα δχν έηε κε δηθαίσκα παξάηαζεο αθφκα δχν 
έηε, ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 16.000,00€ κε θπα. 

11. Ρελ ππ΄αξηζκ. 130 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο, κε αξηζ. πξση. 1165/03-02-2023  θαη 

ΑΓΑ Γεκνζίεπζεο ΤΚΕ54690Β9-ΖΜΕ. 

 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π ΔΗ 

 

Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ρερληθνχ 
Αζθαιείαο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ (CPV:71317210-8), γηα  

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ κε δηθαίσκα παξάηαζεο δχν (2) έηε, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηε ρακειφηεξε ηηκή. 

 
      πνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 25 ηνπ Λ.4412/2016, κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Δθφζνλ έρνπλ θαηά λφκν ην δηθαίσκα παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. 
 

Πε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, απηέο ζα αλαξηψληαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ (www.did-hosp.gr). 

http://www.did-hosp.gr/
ΑΔΑ: ΨΤΤ84690Β9-676
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    Ζ παξνχζα δηαθήξπμε δηαηίζεηαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ  www.did-hosp.gr, ηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ 

www.et.diavgeia.gov.gr θαη απφ ην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

www.eprocurement.gov.gr.  
    Ζ θα Ληηλνχδε Σξχζα παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 2553350329, Αξηζκ. Κερ. ηειενκνηνηππίαο: 2553350330, e-mail:  
promitheies@1132.syzefxis.gov.gr), φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θη ψξεο  

 
 

ΑΟΘΟΝ 1Ν 

ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  
 

ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΙΖΜΖΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 
ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

17ε Φεβξνπαξίνπ 

2023 

εκέξα Ξαξαζθεπή 
θη ψξα 14:30κ.κ. 

 
20ε  Φεβξνπαξίνπ 

2023 

εκέξα  Γεπηέξα 
θη ψξα 10:30 π.κ. 

 

 
Γξαθείν 

Ξξνκεζεηψλ 

ΓΔΛΗΘΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

  
Νη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη ζηελ δηεχζπλζε : 

Γεληθφ Λνζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ  
25εο Καΐνπ 152 Γηδπκφηεηρν 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ  
ηει. 2553350329, fax : 2553350330 

Νη ππνςήθηνη  πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξνχζα δηαθήξπμε ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ην 
αξγφηεξν έσο ηελ 17ε Φεβξνπαξίνπ 2023, εκέξα  Ξαξαζθεπή θη ψξα 14:30κ.κ., αθνχ πξψηα 

πξσηνθνιιεζνχλ απφ ηελ Γξακκαηεία. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 

 

 
 

ΑΟΘΟΝ 2Ν 
ΣΟΝΛΝΠ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 

1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Λ.4412/2016, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.  

2. Πην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

2.2. Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Νη ιέμεηο ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

2.4. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
3. Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε 

ζηνηρεία – δηθαηνινγεηηθά - ηερληθά θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά.  
4. Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα 

κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή 
γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ελεκεξσηηθά, ηερληθά 

θπιιάδηα θαη άιια έληππα – εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.  

5. Αληηπξνζθνξέο  θη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη  δεθηέο. Νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 
ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνλ αλσηέξσ φξν, δελ δηθαηνχληαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζνχλ ή λα επηθαιεζηνχλ ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο.  
6. Γίλνληαη  δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θσηναληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ αληί ησλ 

πξσηνηχπσλ,  ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα  ζην Λ. 4250/2014. Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ηα νπνία 

http://www.did-hosp.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο.  

 

 
ΑΟΘΟΝ 3ο 

ΓΔΛΗΘΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  
ΞΝ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν θαη ζε ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν ζα πεξηέρνληαη ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: 

1. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΑ ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖΠ, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ/ 

εθπξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016. 

2. Ρα νομιμοποιεηικά έγγπαθα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ Λ.4412/2016) θάζε 

ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Θ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε 

κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.), επθξηλή θσηναληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.). Πηνηρεία θαη 

έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ΑΔ, 
ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 

επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξηψλ ή θάζε άιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

3. Ρο Δςπωπαϊκό Δνιαίο  Έγγπαθο Πςμβάζεων (ΔΔΔΠ) ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα.  

4. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016,  ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη 
λα δειψλεηαη φηη:  

 Ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θ.ι.π.) 

γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θη έρνπλ 

ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ. 

 παξαηηείζηε απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ 

Λνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 106 ηνπ Λ.4412/2016. 
 δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ  πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 

πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ.4488/2017. 

 ζπκκεηέρεηε κε κία κφλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκφ. 

 φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο θαη ζε ελδερφκελε παξάηαζε απηήο , 

φηη ζα παξέρεηε ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηεn παξνχζα 

δηαθήξπμε.  

 φηη εγγπάζηε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο  ζχκβαζεο ηελ πξνζθεξφκελε πνηφηεηα ησλ 

παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηελ αληαπφθξηζή ζαο. 

 αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο καο ζχκθσλα κε ην άξζξν 79Α ηνπ 
Λ.4412/2016.  

 
Ζ με ςποβολή ηων παπαπάνω δικαιολογεηικών και ε με ζςμπλήπωζε ηερ δήλωζερ 

ζύμθωνα με ηα δεηούμενα ζςνιζηά ηoν αποκλειζμό ηος ζςμμεηέσονηα  από ηον 

διαγωνιζμό, εκηόρ εάν ζςνηπέσοςν καηαζηάζειρ πος δίνοςν ηο δικαίωμα παπέκκλιζερ 
ζύμθωνα με απ. 73 ηος Λ.4412/2016. 
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ΑΟΘΟΝ 4ο 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

1. Ν ηερληθφο αζθάιεηαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ απηή:  

 
α) Ξηπρίν Ξνιπηερλείνπ ή Ξνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο  Α.Δ.Η 

(Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ή Σεκηθφο Κεραληθφο ή Σεκηθφο)) ηνπ 
εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, πνπ ρνξεγείηαη 

απφ ην Ρερληθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο (Ρ.Δ.Δ). 
 

β) Ξηπρίν Ξαλεπηζηεκηαθήο Πρνιήο (Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ή 
Σεκηθφο Κεραληθφο ή Σεκηθφο) εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

γ) Ξηπρίν Ρερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο (Ρ.Δ.Η) ή ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή 
πηπρίν ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνκεραληθψλ θαη ησλ Θέληξσλ Αλσηέξαο Ρερληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Θ.Α.Ρ.Δ.Δ). 
 

Απνιπηήξην ηερληθνχ ιπθείνπ ή κέζεο ηερληθήο ζρνιήο ή άιιεο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθήο 

επαγγεικαηηθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο εκπεηξνηέρλε. 

 
2. Ξξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, γηα ηνπο 

ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή, γηα ηνπο ηερληθνχο 

ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή θαη γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο 
πεξίπησζεο  δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ νθηαεηή.  

3. Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθαιείαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε 
ζέκαηα αζθαιείαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηαξθείαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ζπκθσλά κε 

ην άξζξν 22 (Λ.3850) πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξκφδηα πνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο 
δεκνζίνπο νξγαληζκνχο ή απφ εμεηδηθεπκέλα Θέληξα Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο (Θ.Δ.Θ.) 

πηζηνπνηεκέλα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνυπεξεζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 κεηψλεηαη σο εμήο 
 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο, 
 

β) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ γ’ θαη δ’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

 
4. Θάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή πηζηνπνηεηηθά ηεο 

αιινδαπήο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη, φηη είλαη ηερληθνί αζθαιείαο. 
 

5. Ν ηερληθφο αζθαιείαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 
6. Κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίνπ πνπξγνχ, πζηέξα απφ γλψκε ηνπ 
Ππκβνπιίνπ γείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (Π..Α.Δ.), θαζνξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν γλψζεσλ θαη ε εηδηθφηεηα ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Κεηά πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 

απηά είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 10, 12 θαη 13 ηνπ Λ.3850/2010   

 
ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΔΜ..Ξ.Ξ. 

Ρα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο δηαθήξπμεο θαη  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. ζε ηζρχ. 
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ΑΟΘΟΝ 5ο 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

    Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ, δίλεηαη 

ζε επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο ΦΞΑ θαζψο θαη ην ΦΞΑ πνπ αλαινγεί. Θα πξέπεη 

επίζεο λα αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή αλά κήλα. 

    Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

    Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

   Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Ξξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Ξξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

ΑΟΘΟΝ 6ο 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 
   Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  
   Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

   Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
   Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 
πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 
απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

 

 
ΑΟΘΟΝ 7ο 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ 

 

   Θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη γηα ηελ ηειηθή 

επηινγή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο, γηα φζεο πξνζθνξέο 
θξίζεθαλ ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
α. Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

β. Ν αληαγσληζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

   Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 
ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 

απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο 
φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016. 

  Ρα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ – ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθφ πνπ επηθπξψλνληαη απφ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 
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γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) λα ππνβάιεη δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 
ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016.  

   Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο. 

    Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή, εθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
     Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί 

ηνλ αλάδνρν, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

   
 

ΑΟΘΟΝ 8ο 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

8.1. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο  θαη ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ  ζα ηζρχεη γηα δχν (2) έηε 
απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

8.2 Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 
γηα δχν (2) επηπιένλ έηε, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν, 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηελέξγεηα λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

8.3. H δαπάλε γηα ηελ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηνπ 

Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ. 

8.4. Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν, ε ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν. 

8.5. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην αληηθείκελν απηήο κεηά απφ 
δηαγσληζκφ λένο πξνκεζεπηήο , ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

8.6. Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην 

γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή. 
8.7. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 
ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 9ο 

ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ 
απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Θαη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο  δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 10ο 
ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

 
   Ν αλάδνρνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο επηηξνπήο ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ επίβιεςε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθδίδνληαο ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν. 

   Ζ παξνρή, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνρήο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

   Πε πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη πιεκκειψο (απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο, παξαηεξήζεηο 
θ.ι.π.) ην Λνζνθνκείν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν έθπησην κε ηηο 

αλάινγεο θπξψζεηο.  
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ΑΟΘΟΝ 10ο 

ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΥΡΝ – ΘΟΥΠΔΗΠ 

 
   Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ:   
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, 
γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο 

θαη ηελ παξνχζα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

   Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο 
άλσ πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε 
πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 
Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

   Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ 
ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 
    Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο 
ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Λ.4412/2016.  
 

ΑΟΘΟΝ 15ο 

ΞΙΖΟΥΚΖ 

 
    Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
    H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

   Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

      Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε 
ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.  

    Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  θαζπζηεξήζεη απφ ην Λνζνθνκείν  εμήληα (60) 
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Λνζνθνκείν  θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη 

φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ν έιεγρνο 

ηνπ θαθέινπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ 
πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξν-

κεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε 

έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 
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     Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο 
ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ  πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 
ΑΟΘΟΝ 16ο 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

 
Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1 Θξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 
ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΑΓΖΠ) επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 7 ηνπ  Λ.4912/2022 φπσο ηζρχεη) 

0,1% 

2 Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ 

ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ 

πνπξγείνπ Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ Λ. 4412/2016 

0,02% 

3 Θξάηεζε χςνπο 2% ππέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείν γείαο 2% 

   
  Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο 

αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 
                                                 

                      
ΆΟΘΟΝ 17ο 

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ – ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 

 
     Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο ν αλάδνρνο  

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε 
ηξίην, ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ  θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζεο. Ν αλάδνρνο κεηαθέξεη ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ή 
ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο θαη δηαζθαιίδεη φηη 

απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη έρνπλ δεζκεπηεί κε ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο 
θαη ερεκχζεηαο. 

   Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζνλ 
αλάδνρν ε θαη ζηνπο ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην γεγνλφο απηφ ζα 

απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο θαη παξάιιεια ζα δίλεη ζην Λνζνθνκείν ην 

δηθαίσκα λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκηέο 
ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί. 

    Ν αλάδνρνο  δειψλεη ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε 
ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θαη νη  λφκνη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, φπσο απηνί ηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη απφ ην Λνζνθνκείν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο θαη έρεη 
δεζκεχζεη ζρεηηθά θαη ηνπο ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη θάζε άιινλ πνπ ηπρφλ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ. 
     Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ 

απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο , νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ 

ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, 

θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο 
απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 
θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 
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      Ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο – ην ππφ αλάζεζε έξγν  ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

      Νη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 

 
 

ΆΟΘΟΝ 18ο 

ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

 
Γηα φηη δεv πξoβιέπεηαη απφ ηεv παξoχζα δηαθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηζρχoπv νη  

πεξί πξoκεζεηψv ηoπ Γεκoζίoπ Λφκνη θαη δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ, νη δηαηάμεηο ηνπ 
Λ.4412/2016 θαη ν Αζηηθφο Θψδηθαο, φπσο ηζρχoπv θάζε θoξά. 

                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                

                                                                                        Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

                                                                                ΡΝ  Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ  

 

 

                                                                                 ΘΑΞΔΡΑΛΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηερ απ.1237/2023 διακήπςξερ   
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ 

ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

 

 
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 
(Πχκθσλα κε ην νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3850/2010) 

 

 1. ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ  
 

1.1 Ν ηερληθφο αζθαιείαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή 
πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα  ζρεηηθά κε ηελ πγεηά θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. Ν ηερληθφο αζθαιείαο θαηαρσξεί  ηηο γξαπηέο 

ππνδείμεηο ζε εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε 
εξγαζίαο. Ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ, 

πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 
 

1.2 Ν ηερληθφο αζθαιείαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, θαηαζθεπήο 
θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνκήζεηαο κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

αηφκσλ κέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο δηακφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.  

 
1.3 Ν ηερληθφο αζθαιείαο ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ               

κέζσλ πξηλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ 

εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγεηάο θαη 
αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφζιεςεο ησλ αηπρεκάησλ, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά 

ηνπο αξκφδηνπο  πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηε δηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 

1.4 Ν ηερληθφο αζθαιείαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 

1.5 Ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 

 
  

2. ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ   
 

2.1 Ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο 

πγείαο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε 
παξάιεηςε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθαιείαο, λα πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θαη λα 

επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.  
 

2.2 Λα επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 

  
2.3 Λα  εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφκνησλ 
αηπρεκάησλ.  

 
2.4 Λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξκνχ γηα ηε δηαπίζησζε 

εηνηκφηεηαο πξνο αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ 
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3. ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΠΛΘΖΘΥΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ  
 

3.1 Ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε, λα κεξηκλά ψζηε νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε λα 

ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη θαη λα 
θαζνδεγεί  γηα ηελ απνηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία 

ηνπο.  
 

3.2 Ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ 
πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα πγεηάο θαη αζθαιείαο.  

 

3.3 Ν ηερληθφο αζθαιείαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην  
 

 
4.…ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔΡΑΜ ΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

 

4.1  Ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

4.2 Ν ηερληθφο αζθαιείαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηηξνπή πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο. 

4.3 Ν ηερληθφο αζθαιείαο θαη ν ηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ αλσηέξσ 

επηηξνπή γηα θάζε ζεκαληηθφ δήηεκα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην Λνζνθνκείν θαη λα παξέρνπλ 

ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

 

5. ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΔΜ..Ξ.Ξ. 
 

5.1  Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία 

ζπκβάιινληαη. Πηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο έξεπλαο κέηξεζεο ή 

εμέηαζεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Νη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

απφ ηελ ΔΜ..Ξ.Ξ. θαη ζηα βηβιία, πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. 

5.2 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ 

νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε 

δξαζηεξηνηήησλ, ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, ην πξψην δίκελν 

θάζε έηνπο. 

5.3 ην πξνζσπηθφ ηεο ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά 

ηφζν ηελ ίδηα, φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη. 

5.4 Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ, φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο, πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ επηρείξεζε. 

5.5 νη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΜ..Ξ.Ξ. θαηά θαλέλα ηξφπν δε 

κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί. 

5.6  Νη ΔΜ..Ξ.Ξ. πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ 

ηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή 

εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα θαζεκία απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη. 

5.7 Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΜ..Ξ.Ξ. δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα 

κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, 

εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΜ..Ξ.Ξ. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ. Πηελ 

πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε. 
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6. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΟΓΝΓΝΡΖ 

 

6.1 Ν εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ 
αζθαιείαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο 

ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.  
6.2. θαηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3850/2010. 
 

 

5. ΣΟΝΛΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ   

 
Νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα-Ξαξαζθεπή) θαη ψξεο 07:00-14:30. 
Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ρψξνπ θαη γηα λα κελ εκπνδίδεηαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ, είλαη δπλαηφ θάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο λα εθηεινχληαη ζε 
απνγεπκαηηλέο ψξεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παββαηνθχξηαθσλ ή αξγηψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε 

κε ηελ Ρερληθή πεξεζία θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηερ απ. 1237/2023 διακήπςξερ   

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΥΟΥΛ 

 ΔΡΖΠΗΑΠ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ  

 
 

A/A ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΒΑΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΤ- 
ΝΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΖΟ- 

ΜΕΝΩΝ Γ.Ν. 
ΔΙΔΤΜΟ-
ΣΕΙΧΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΖΟ- 
ΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΖΟ- 
ΜΕΝΩΝ 
Κ.Ψ.Τ.Ο 

ΩΡΕ ΕΣΗΙΑ 
ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΤΝΟΛΑ 

1 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 

Α 

      3,5 ΩΡΕ 

63 

α. ΠΑΡΑΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
8     28 

β. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
2     7 

γ. ΙΑΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
3     10,5 

δ. 
ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ/ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ / 
ΟΑΕΔ ΚΛΠ 

5     17,5 

2 

ΟΟΙ ΔΕΝ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
Α΄ &  Γ΄  

Β 

        2,5 ΩΡΕ 

745 

α. ΠΑΡΑΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
5     12,5 

β. ΙΑΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
32   1 82,5 

γ. ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
159   5 410 

δ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
1   5 15 

ε. 
ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ/ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ / 
ΟΑΕΔ ΚΛΠ 

25     62,5 

στ. 

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ / ΜΗ 
ΙΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
(ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΨΤΧΟΛΟΓΟΙ, 
ΚΟΙΝ.ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΙ, 
ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ) 

3 8   27,5 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
22   1 57,5 

ΛΟΙΠΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
31     77,5 

3 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 

Γ 

        0,4 ΩΡΕ 

16 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟ) 27 1 2 12 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ (ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΟ/ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ / ΟΑΕΔ ΚΛΠ) 

10     4 

  
ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 323 9 14 

ΤΝΟΛΙΚΕ 
ΕΣΗΙΕ ΩΡΕ 

ΑΠΑΧΟΛΗΗ  
824 

  

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  346 
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Αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηερ απ. 1237/2023 διακήπςξερ   
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
 

                 

          

                       ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

 4ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ & ΘΟΑΘΖΠ 

              ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΚΒΑΠΖ  ………/2023 

 

Για ηεν παποσήρ πεπεζιών Ρεσνικού Αζθαλείαρ 

ζηο  Γενικό  Λοζοκομείο  Γιδςμοηείσος 
δαπάνερ ………………€   

Πςνολικήρ δαπάνερ ………………€   

 

 

Πην Γηδπκφηεηρν  Λ. Έβξνπ, ζήκεξα   ……………………………..  ηνπ έηνπο  ………….   κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ: 

Αθενόρ 

 

    Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Γενικό Λοζοκομείο Γιδςμοηείσος πνπ 
εδξεχεη ζην  Γηδπκφηεηρν – 25εο Καΐνπ 152, έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 997162988, ππάγεηαη ζηελ 
Γ.Ν.. Νξεζηηάδαο  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηή θ. 
…………………………………, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ην 
Λνζνθνκείν» 

 

και αθεηέπος 

 

ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ………………………………………..   κε ΑΦΚ …………………….. ηεο 

…………………………………………. (ζην εμήο θαινχκελε «Αλάδνρν») πνπ εδξεχεη ζηα 

………………………………………. Ρ.Θ. ………………. ηει. ………………………………….. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η…… θ. …………………………….., Λφκηκν Δθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο 

………………………………..   

Έρνληαο ππφςε : 
 

Α.  ηελ ………………………….. δηαθήξπμε ……………….  δηαγσληζκνχ, γηα ηελ παξνρή πεξεζηψλ Ρερληθνχ 
Αζθαιείαο (CPV: 71317210-8), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, πξνυπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο 16.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΞΑ 24%  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή. 
Β.  Ρελ αξ. ……………………………… απφθαζε ηνπ ……………………………., πεξί έγθξηζεο πξαθηηθνχ επηηξνπήο 
αμηνιφγεζεο . 
Γ.  Ρελ ……………………………. πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ………………………………..   πνπ θαηέζεζε ζην 
δηαγσληζκφ. 
 
Κεηά ηα παξαπάλσ, ην Λνζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Ξξνκεζεπηήο, 
φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ 
ππεξεζία, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 
 

ΑΟΘΟΝ 1ο  
ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ – ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  

 
     Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ππεξεζίεο Ρερληθνχ Αζθαιείαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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ΑΟΘΟΝ 2ο  
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 
      Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα δχν (2) έηε,  ήηνη απφ …………………… έσο …………………….. Ρν 
πξνζθεξφκελν απφ ηνλ αλάδνρν ηίκεκα ζα ηζρχεη θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπκβάζεσο. 

      Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα έλα 
(2) επηπιένλ έηε, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν, ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηελέξγεηα λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

        
ΑΟΘΟΝ 3ο  
ΡΗΚΖΚΑ 

 
    Ρν πξνζθεξφκελν απφ ηνλ αλάδνρν ηίκεκα ζα ηζρχεη θαζ’ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο. 
Αλαιπηηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
…………….  

    H δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ  ηνπ Γ.Λ. Γηδπκνηείρνπ. 

    Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο θαη ππνγξαθήο ζχκβαζεο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε 

ζχκβαζε παχεη λα ηζρχεη αδεκίσο γηα ην Λνζνθνκείν. 

     Πε πεξίπησζε πνπ ην πνπξγείν γείαο ή .Ξε ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζην 
Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηεη ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο 
αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή 
κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.   

    Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο απηφ δελ 
απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

   Πε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ.    

 
ΑΟΘΟΝ 4ο 

ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ & ΡΟΝΞΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 
 

   Ν αλάδνρνο ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο επηηξνπήο ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εθδίδνληαο ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 
   Ζ παξνρή, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνρήο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
   Πε πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη πιεκκειψο (απνδεδεηγκέλα κε αλαθνξέο, παξαηεξήζεηο θ.ι.π.) ην 
Λνζνθνκείν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζηήζεη ηνλ αλάδνρν έθπησην κε ηηο αλάινγεο θπξψζεηο.  
 
 

ΑΟΘΟΝ 5ο 
ΞΙΖΟΥΚΖ 

 

    Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
    H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο. 

   Σξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 
ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

      Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ 
πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ.  

    Πε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ  θαζπζηεξήζεη απφ ην Λνζνθνκείν  εμήληα (60) εκέξεο 
κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ην Λνζνθνκείν  θαζίζηαηαη ππεξήκεξν ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4152/2013 θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. 

 Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ν έιεγρνο ηνπ 
θαθέινπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν 
ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή 
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

     Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ 
θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ  πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ 
θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 
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 Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. Ζ ακνηβή 
ηνπ αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο φπσο θάζε θνξά απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 
ΑΟΘΟΝ 6ο 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
 
Ρνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 
 

1 Θξάηεζε 0,1% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΑΓΖΠ) επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ  
Λ.4912/2022 φπσο ηζρχεη) 

0,1% 

2 Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ, ε 
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ  ηνπ πνπξγείνπ Τεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 4412/2016 

0,02% 

3 Θξάηεζε χςνπο 2% ππέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο, πνπξγείν γείαο 2% 

   
  Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ 
ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 
 

ΑΟΘΟΝ 7ο 
ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ 

 

    Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 
κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα 
ηνλ Αλάδνρν φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ 
αλαδφρνπ.  Υο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

1. Ξπξθαγηά. 
2. Ξιεκκχξα. 
3. Πεηζκφο.  
4. Ξφιεκνο.  

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 
ηελ αλσηέξα βία, λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην θνξέα ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία.  
                                
                      

ΆΟΘΟΝ 8ο 

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ – ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ 
 
     Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο ν αλάδνρνο  
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, ην 
ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ  θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο. Ν αλάδνρνο κεηαθέξεη 
ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο θαη δηαζθαιίδεη φηη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη έρνπλ δεζκεπηεί κε ηηο ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. 
   Πε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζνλ αλάδνρν ε θαη 
ζηνπο ππαιιήινπο ή ζπλεξγάηεο ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ, ην γεγνλφο απηφ ζα απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν 
θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο θαη παξάιιεια ζα δίλεη ζην Λνζνθνκείν ην δηθαίσκα λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα 
φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκηέο ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί. 
    Ν αλάδνρνο  δειψλεη ιεηηνπξγεί θαη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο 
πνπ ζέηνπλ νη θαλνληζκνί θαη νη  λφκνη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο απηνί 
ηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηπρφλ ιακβάλεη απφ 
ην Λνζνθνκείν ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο θαη έρεη δεζκεχζεη ζρεηηθά θαη ηνπο ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη 
θάζε άιινλ πνπ ηπρφλ ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 
     Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο 
, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε 
Πχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα 
ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, 
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ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε 
θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 
      Ν Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο – 
ην ππφ αλάζεζε έξγν  ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 
      Νη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο. 
 

ΑΟΘΟΝ 9ο  
ΔΘΣΥΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ  

       Ν πξνκεζεπηήο  δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 
πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν 
πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ 
πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 10ο 

ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – ΈΘΞΡΥΠΖ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
 

    Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη κηα 
δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 133 
ηνπ Λ. 4412/2016. 
    Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε ππεξεζία δελ εθηειέζηεθε  β) Ππληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.  
     Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 
επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 
νξγάλνπ, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 
 

 
ΑΟΘΟΝ 11ο 

ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ – ΔΘΛΔΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 
        Ν Αλάδνρνο  νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε Πχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Απφθαζεο Θαηαθχξσζεο θαη ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά 
ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ην Λνζνθνκείν. 
 

ΑΟΘΟΝ 12ο  
ΔΦΑΟΚΝΠΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

 
       Ζ Πχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε 
ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 
Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο 
πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα . 
     Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθζεί 
ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 
Διιεληθή Λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 
αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν.  
 
 

ΑΟΘΟΝ 13ο  
ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 

   Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα ηηκνιφγηά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Ζ κε 
αλαγξαθή ηνπο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ.  
   Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 
δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο 
απηψλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 
Θψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
    Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο. Ρξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ 
εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
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   Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο 
παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 
  
     Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, βεβαηψζεθαλ λφκηκα θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή. Κεηά ηελ ππνγξαθή ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΓΔΗΑ 

http://et.diavgeia.gov.gr/  θαη  ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) 

(www.promitheus.gov.gr). Ζ ειεθηξνληθή ζχκβαζε κε ηηο αλαξηήζεηο αξρεηνζεηείηαη ζην γξαθείν 

Ξξνκεζεηψλ θαη ηε γξακκαηεία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Έλα ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηηο αλαξηήζεηο απνζηέιιεηαη 

ζηελ εηαηξεία.  

 
ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

ΓΗΑ ΡΝ Γ.Λ. ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ  

 

 

…………………………………………. 

                 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 
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