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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 9/2021 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 79713000-5) 
 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ» 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΑΔΑΜ:   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με 
κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή 
. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
(χαμηλότερη τιμή) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 23-07-2021 
Ημέρα : Παρασκευή  
Ώρα : 3:00 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : 26-07-2021 
Ημέρα : Δευτέρα 
Ώρα : 10.30 π.μ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών 
(τεχνική και οικονομική) θα γίνει 
ενιαία στον ίδιο χρόνο 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο Προμηθειών Π.Ν.Α. 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ 
(κτίριο Διοίκησης) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

49.980,00 ευρώ (61.975,20 συμπ ΦΠΑ 
24%) για ένα (1) έτος και σε περίπτωση 



 
ΑΔΑ : 63ΡΧ4690ΩΛ-ΩΚΑ 

χρήσης του δικαιώματος παράτασης για 
δύο (2) μήνες 8.330,00 ευρώ (10.329,20 
ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) συνολικά 
58.310,00 ευρώ (72.304,40 ευρώ 
συμπ. ΦΠΑ 24%) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ  
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΥΟ 
(2) ΜΗΝΩΝ ΑΚΟΜΗ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 37/2-3-2001). 
2. Το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και 
λοιπών μονάδων υγείας των Πε. Σ. Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
3. Το Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
4. Το N. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις». 
5. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
134/18-6-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις 
για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.. 
6. Του N. 3863/10 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» άρθρο 68 (ΦΕΚ 115/Α΄/15-7-2010). όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α ) και ισχύει έως σήμερα. 
7. Το Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-11). 
8. Το Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-12) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
την εφαρμογή του νόμου ¨Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής 
διευκόλυνσης …… και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας¨ και άλλες διατάξεις. 
9. Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό κι άλλες διατάξεις".  
10. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε και 
2014/25/Ε.Ε.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Το Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α΄/19-5-2017) ΜΕΡΟΣ Γ΄ «Ίδρυση της ΕΚΑΠΥ 

για την κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας φορέων».  

12. Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020): Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 

Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. 

13. Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): 

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 



άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 

την υγεία. 

14. Η με αρ.πρωτ. οίκ.7613/395/19 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου 

μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους 

εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.» (ΑΔΑ:ΨΤΠΧ465Θ1Ω-Ν12) 

15. Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

16. Λοιπές ισχύουσες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
17. Το με αρ.πρωτ 271/12-09-2019 έγγραφο του υφυπουργού υγείας 
«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ» 
18. Το με αρ. πρωτ. 2500/17-06-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας σχετικά με 
την Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών Φύλαξης και τις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου. 
19. Την υπ’ αριθ. 6η/θ4ο/28-06-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
σχετικά με «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου».  
20. Τις ανάγκες της υπηρεσίας φύλαξης των παρακάτω χώρων του 
Νοσοκομείου. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
«Υπηρεσιών Φύλαξης (CPV 50711000-2)», με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και δυνατότητα 
παράτασης δύο (2) μηνών ακόμη, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό 
των 49.980,00 ευρώ (61.975,20 συμπ ΦΠΑ 24%) για ένα (1) έτος και σε 
περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης για δύο (2) μήνες 8.330,00 
ευρώ (10.329,20 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%) συνολικά 58.310,00 ευρώ (72.304,40 
ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%), σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 
0419α) οικονομικών χρήσεων 2021 και 2022. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε 

τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από 
τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται στο Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου (Δ. Σούτσου 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, τηλ. 213 2023426, Φαξ 210 
6446951, αρμόδια υπάλληλος Μ.Μορφοπούλου), μέχρι την προηγούμενη ημέρα 
του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 23-07-2021 και ώρα 15:00. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την 
καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω 
παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: «ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:        
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.   
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά   
γ) συνεταιρισμοί   
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον 

τομέα των αιτούμενων υπηρεσιών και διαθέτουν την απαιτούμενη από την 
ισχύουσα νομοθεσία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.   

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση 
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 
της σύμβασης.  

 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 92 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 34 του Ν.4782/2021, στην Ελληνική 
γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς:  

α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.  
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
γ. Ο τίτλος της σύμβασης.  
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής)  
ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 
2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως 

φάκελο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:  
α. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» με 
Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 27 

του Ν.4782/2021 

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α.  

 Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή έγκριση σκοπιμότητας από Δημόσια 
Αρχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Υπεύθυνη δήλωση 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, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 80 
του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του του άρθρου 29 του 
Ν.4782/2021, στην οποία να δηλώνονται οι πράξεις επιβολής ή μη προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής 

β. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο 
τοποθετείται η τεχνική προσφορά. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 



με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου.  

Στον ίδιο φάκελο τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού :  

 Κατάλογος με τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
φύλαξης του υποψηφίου, των τριών τελευταίων ετών, συνοδευόμενο από 
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των εργασιών αυτών, στα οποία να αναφέρεται 
το ποσό, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσής τους, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε 
στον ιδιωτικό τομέα. Οι υπηρεσίες αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι 
δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα 
παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν 
υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν 
είναι δυνατό, του προμηθευτή .   

 Πιστοποίηση για την διασφάλιση ποιότητας από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναμο. 

γ. Κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον 
οποίο θα τοποθετηθεί σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και 
το δεύτερο φωτοαντίγραφο) η οικονομική προσφορά και τα στοιχεία αυτής 
διαμορφωμένη ως εξής :   

 Πίνακα που θα αναφέρουν αναλυτική μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση που 
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων που θα 
απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο βάσει του ζητούμενου προγράμματος.  

 Στον ίδιο φάκελο θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία, επί ποινή 
αποκλεισμού, και σύμφωνα με το άρθρο 68, του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), για :  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.  
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως 

νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.  
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα 

ποσά.  
στ) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, στην προσφορά τους πρέπει να 

υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 
τους, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεων, το οποίο πρέπει να δικαιολογούν πλήρως.   

ζ) Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόμενοι.  

 Προκειμένου για την χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια του 
συμμετέχοντος είναι απαραίτητο να προσκομισθούν, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων για το συγκεκριμένο έργο   

β) ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) ετών 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη 
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ιδίως του κύκλου 
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, 
συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των 



δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 
κύκλο εργασιών. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την τεχνική/επαγγελματική 
ικανότητα και την οικονομική/χρηματοδοτική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς 
μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. Αν ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 
ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού 
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης δέσμευσης των φορέων αυτών 
για τον σκοπό αυτό. Οι φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο οικονομικός Φορέας θα πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη και το Νόμο κριτήρια επιλογής. Όταν ο οικονομικός φορέας 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός 
φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης, την οποία συνυπογράφουν. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 
υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την 
ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο.      

Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να 
σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016.  

Επισημαίνεται ότι: Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή 
φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. Τα ξενόγλωσσα 
πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και επικυρωμένα 
από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή από 
δικηγορικό γραφείο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014. Οι υπεύθυνες 
δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν 
κυρώσεις.  

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, 
η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να 
σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν 
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 
αξιολόγησης των προσφορών.   

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές για την 
ίδια υπηρεσία και προσφορές για επιμέρους υπηρεσίες. 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη 
και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Εφόσον οι συμμετέχοντες παρίστανται στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης . 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 
διάστημα 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς 
μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.  
Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 
39 του Ν.4782/2021.   

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του 
άρθρου 55 του Ν.4782/2021 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, 
με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο 
όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, 
είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 42 του 
Ν.4782/2021). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για 
τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.   
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 
(Επιτροπή Διαγωνισμού).  

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 117 του 
Ν.4412/2016(ΦΕΚ 47/Α’/08.08.2016), η αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση, 
κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
   

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις στα άρθρα 
40 και 42 του  Ν.4782/2021από Επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 108 του Ν.4782/2021 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία 



Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Το Νοσοκομείο δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 
ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς 
ή ολικώς, τις προσφορές καθώς και να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το 
διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλει σε 
σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται 
και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 43 
«Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» του Ν.4782/2021 :   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η ανάδειξη των αναδόχων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί 
υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την 
επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 43 του Ν.4782/2021, η κατακύρωση θα 
γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι 
προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης.  

Σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες 
προσφορές ο προμηθευτής επιλέγεται με διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Ν.4782/2021. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή 
ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση υπηρεσίας, 
καθώς και στους λοιπούς συμμετέχοντες αποστέλλονται όλες οι σχετικές 
ανακοινώσεις σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021. 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της ανάθεσης ή την 
ματαίωση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του 
Ν.4782/2021 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα η σχετική 
σύμβαση. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία 
φύλαξης, υποχρεούται να προσέλθει άμεσα από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 
και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα 
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το 
ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από 



κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.   

Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο 
κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την 
άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για 
την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής 
της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η 
σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή 
έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία 
διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με 

δυνατότητα παράτασης δύο(2) μηνών ακόμη.  
α) Η συνολική παράταση ισχύος της σύμβασης (αρχική και η επιπλέον) δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.  
β) Στο χρονικό διάστημα των παραπάνω αναφερόμενων παρατάσεων θα 

ισχύουν οι όροι της σύμβασης.  
Η σύμβαση δύναται να διακοπεί μονομερώς από το Νοσοκομείο κατά την 

περίπτωση τελεσφόρησης ενιαίου διαγωνισμού με φορέα διενέργειας ΦΠΥΥΚΑ 
που υπάγεται στην Υγειονομική Περιφέρεια 

Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα παρακολουθείται 
από Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
108 του Ν.4782/2021. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς 
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» του Ν. 4412/2016.  

 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και 
την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης 
μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών, που υποβάλλονται 
από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους 
λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους 
λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους 
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4782/2021. Για το παραδεκτό της 
άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 
το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Η πληρωμή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με την εξόφληση του 100% της μηνιαίας 

συμβατικής αξίας, με την προσκόμιση του τιμολογίου μετά την παραλαβή των 
εργασιών και τη σχετική βεβαίωση της Επιτροπής ότι οι εργασίες έγιναν 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (πιστοποιητικό 



φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κλπ) καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η εξόφληση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4782/2021 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την 
αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 
3580/2007.  

 Ποσοστό 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 
παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού.  

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 8%.  

 Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ φόρων και 
κρατήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). 
Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.   

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 
1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που να καλύπτει το δύο τοις εκατό 
(2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης των ειδών, χωρίς το ΦΠΑ. 

2. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για την καλή εκτέλεση των 
όρων της ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το τέσσερα τοις εκατό (4%) της συνολικής 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, χωρίς το ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος δύο (2) 
επιπλέον μήνες από τον αναφερόμενο συμβατικό χρόνο και της προβλεπόμενης 
συμβατικής παράτασης που ζητάει η διακήρυξη. 

Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 118 «Εγγυήσεις» του Ν.4782/2021. 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (σύμφωνα με το 
άρθρο 103 του Ν.4782/2021) από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου : 

Και του επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 103 του Ν.4782/2021. 



2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή από την σύμβαση, για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα του 
Νοσοκομείου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής παρατηρήσει παραλείψεις ή παρατυπίες σε 
σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
αναγράφονται οι παραλείψεις ή παρατυπίες και καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων και συμμόρφωση με τις υποδείξεις σε αυτό. Τα πρακτικά από την 
πλευρά της Τριμελούς Επιτροπής και η παροχή εξηγήσεων από την πλευρά του 
αναδόχου πραγματοποιούνται εγγράφως και πρωτοκολλώνται. 

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η κατάθεση ενός τέτοιου πρακτικού και ο 
ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που αναγράφονται σε αυτό 
δύναται να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
Ν.4412/2016.  

4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στους Ν.4412/2016 και 
Ν.4782/2021, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα 
προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση 
της σύμβασης 

 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη 

εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων 
άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον 
Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του. Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε 
που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως 
και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του 
δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Το Νοσοκομείο οφείλει να 
απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του 
γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το 
γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν 
προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας 
που επικαλείται ο ανάδοχος.   

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους 
ανωτέρας βίας.  
 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και 

μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του 
αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την 
ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' 
αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. 



Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή 
του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό 
παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από 
την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., 
τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.   

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση Υπηρεσίας ή 
θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα 
επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί 
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και τον Ν.4782/2021. 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.   

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών 
μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου.  

  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

  
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.spiliopoulio.gr. προς δωρεάν διάθεση. 
Επίσης, τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και 
συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου  

Το ειδικά διαμορφωμένο, για την παρούσα διακήρυξη, τυποποιημένο έντυπο 
υπεύθυνης δήλωσης (ΕΕΕΣ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
Οι εργασίες αφορούν την ασφάλεια όλων των χώρων του Νοσοκομείου, 

και συγκεκριμένα όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αύλειου 
χώρου, καθ΄ όλο το 24ωρο, Δευτέρα έως Κυριακή. 

 
Απασχολούμενο προσωπικό: Είναι επιθυμητό το προσωπικό που θα 

εναλλάσσεται μεταξύ περισσοτέρων προσώπων να έχουν τύχει της έγκρισης του 
Νοσοκομείου και να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση. 

Το προσωπικό που θα απαιτηθεί κατά βάρδια είναι:  
σε καθημερινή και 24ωρη βάση, ένα (1) άτομο σε οκτάωρες βάρδιες. 
Ο ανάδοχος θα επιβλέπει το έργο ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπος του 

(επόπτης του έργου που θα επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα του 
Νοσοκομείου).  

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα ζητούμενα από τη παρούσα 
διακήρυξη άτομα για τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου και η παρουσία του 
αντί του αναδόχου θα γνωστοποιηθεί στο Νοσοκομείο με την υπογραφή της 
σύμβασης. 



Προσόντα προσωπικού: Το προσωπικό του αναδόχου που θα διατίθεται 
στο Νοσοκομείο θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά νόμο άδεια εργασίας, 
ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο συμπεριφοράς. Είναι επιθυμητή η 
γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση 
κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών 
κ.λπ. 

Το προσωπικό του αναδόχου θα εργάζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ανάδοχο 
εταιρεία φύλαξης  του Νοσοκομείου. 

Θα πρέπει να γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και να έχει δυνατότητα 
άνετης επικοινωνίας με το κοινό. Θα πρέπει να μην πέφτει σε παραπτώματα εν 
ώρα εργασίας στους χώρους του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο μπορεί να 
ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση με την πορεία του κάθε εργαζομένου. 

Αντικατάσταση προσωπικού: Χωρίς σχετική συνεννόηση με το Νοσοκομείο 
δε θα γίνεται αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται του Νοσοκομείου 
από την εταιρεία. Σε περίπτωση αντικατάστασης η εταιρεία θα πρέπει να 
καταθέτει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος των υπαλλήλων που αντικαθιστούν 
τους προηγούμενους. 

Εμπειρία προσωπικού σε υπηρεσίες φύλαξης: Το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο να έχει την κατάλληλη γνώση για τη φύλαξη 
(άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 
κ.λπ.), προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους .  

Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η 
καταλληλότητα καθώς και η προϋπηρεσία κάθε φύλακα . 

Εκπαίδευση προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου: Το 
Νοσοκομείο θα συνδράμει στην ενημέρωση της Εταιρείας με την παροχή των 
στοιχείων που θα χρειασθούν. Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά συστήματα 
ασφάλειας του Νοσοκομείου θα γίνονται τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά, 
πάνω στα ίδια τα συστήματα. 

Έκτακτη αντικατάσταση: Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός 
προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από 
άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου και 
έχει τύχη της έγκρισης του 

Επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης: Το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με ασύρματο και κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από την 
Εταιρεία. Επίσης θα κάνει χρήση των μέσων που διαθέτει το Νοσοκομείο 

Εγχειρίδιο ενεργειών: Η εταιρεία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο θα 
συντάξουν εγχειρίδιο οδηγιών που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

•Μνημόνια βασικών ενεργειών βάρδιας υπό μορφή λακωνικών οδηγιών (η 
κάθε μία βάρδια θα έχει διαφορετικό μνημόνιο) 

•Οδηγίες ενεργειών του φύλακα, σχετικά με το τι θα πράξει σε περίπτωση 
ανάγκης, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα περιλαμβανόμενα στο μνημόνιο, κ.λπ. 

•Περιγραφή των διατιθέμενων συστημάτων ασφαλείας και του τρόπου 
χειρισμού τους 

•Τα σχέδια των κατόψεων των προς φύλαξη χώρων 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Στα καθήκοντα του προσωπικού ενδεικτικά αναφέρονται: 
•Συνεχής καθημερινή παρουσία και επιτήρηση όλων των εξωτερικών, των 

εσωτερικών χώρων και οικημάτων του Νοσοκομείου, σε 24ωρη βάση (τρεις 
οκτάωρες βάρδιες) με συνεχή περιπολία ανά μία ώρα διασφαλίζοντας τον έλεγχο 
και τη φύλαξή τους. 



•Η ένταση των μέτρων αστυνομικής επαγρύπνησης ιδίως την νύκτα, και τις 
ημέρες αργίας και τις ημέρες εφημερίας του Νοσοκομείου 

•Η πρόληψη ή αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος της 
περιουσίας του Νοσοκομείου, του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 
προσωπικού, των νοσηλευόμενων ασθενών και των επισκεπτών του 
Νοσοκομείου (κλοπών, επιθέσεων κατά του προσωπικού ή των ασθενών κ.λπ.) 
και γενικά επεισοδίων που διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του 
Νοσοκομείου, 

•Η απομάκρυνση από τους χώρους του Νοσοκομείου επαιτών, 
μικροπωλητών στερούμενων αδείας εισόδου, πλανόδιων πωλητών και γενικά 
προσώπων που προκαλούν ενόχληση στο προσωπικό του Νοσοκομείου και 
τους ασθενείς, καθώς και η άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής 
ή του Κέντρου Άμεσης Δράσης. Καθ' υπόδειξη του Διευθυντού του Τμήματος ή 
της εφημερεύουσας να συγκρατούν ασθενείς που λόγω της πάθησης τους δεν 
ελέγχουν την συμπεριφορά τους και κινδυνεύει η ζωή τους 

•Η απαγόρευση εισόδου στους χώρους του Νοσοκομείου χωρίς την άδεια της 
Υπηρεσίας εκπροσώπων Γραφείων Τελετών και η παροχή νόμιμης συνδρομής 
στα αρμόδια φυλακτικά όργανα του Νοσοκομείου, εφόσον τους ζητηθεί. 

•Η απαγόρευση παράνομων διαφημίσεων στους χώρους του Νοσοκομείου 
(επικόλληση αφισών ή διανομή διαφημιστικών εντύπων) 

• Η άμεση επέμβαση για την προστασία των χώρων του Νοσοκομείου, του 
προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών, οποτεδήποτε παραστεί τέτοια 
ανάγκη 

•Η άμεση ενημέρωση του Προϊσταμένου της Εποπτείας του Νοσοκομείου, 
της Διεύθυνσης ή της Διοίκησης για κάθε αδίκημα ή συμβάν που θα λάβει χώρα 
εντός των χώρων του Νοσοκομείου, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, εάν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση 

•Να μην επιτρέπουν το τάισμα και την περιποίηση αδέσποτων ζώων από 
προσωπικό ή επισκέπτες και να απομακρύνουν αδέσποτα ζώα που τυχόν έχουν 
εισέλθει σε κτίρια. Σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη τους επισκέπτες, 
υπάλληλοι ή συνοδοί, να αποβιβάζουν από όχημα αδέσποτα ζώα στον αυλόγυρο 
του Νοσοκομείου, να παίρνουν τα στοιχεία του και να ειδοποιούν την άμεση 
δράση. Το προσωπικό αυτό θα είναι κατά το δυνατόν το ίδιο σε μόνιμη βάση 
αφού οι αλλαγές προσώπων απαιτούν αντίστοιχο χρόνο, προσαρμογής και 
απόκτηση εμπειρίας για τη φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου 

•Το προσωπικό ασφαλείας που θα απασχολεί η Εταιρεία έχει υποχρέωση να 
μη θίγει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τα ατομικά και συλλογικά 
δικαιώματα των πολιτών (προσωπικού, ασθενών, επισκεπτών κ.λπ.). Οφείλει 
επίσης να μη χρησιμοποιεί μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν 
ζημία, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
πολιτών . 

•Κατά το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρίας στο Νοσοκομείο 
απαγορεύεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το νόμο 
προϋποθέσεις, η οπλοφορία και η κατοχή όπλων από αυτό, καθώς και των 
λοιπών αντικειμένων που προβλέπονται στις διατάξεις της νομοθεσίας περί 
όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών. 

•Το προσωπικό ασφαλείας της Εταιρίας θα φέρει υποχρεωτικά κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του εντός του Νοσοκομείου το προβλεπόμενο από το 
νόμο ειδικό δελτίο ταυτότητας καθώς και ειδικού διακριτικό σήμα (κονκάρδα) στη 
στολή του, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και το 
ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου. 



•Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το συμφωνημένο 
αριθμό προσωπικού για τη φύλαξη του Νοσοκομείου και να αναπληρώνει χωρίς 
καθυστέρηση τους υπαλλήλους της που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο 
(άδεια, ασθένεια κ.λπ.) 

•Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ελέγχει την έγκαιρη προσέλευση και την 
παρουσία του προσωπικού της Εταιρίας καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. 

•Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Νοσοκομείου και του 
προσωπικού της Εταιρίας, η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των 
υπαλλήλων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και 
λοιπής ειδικής νομοθεσίας. 

•Η Εταιρία δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισμό (κέντρο ελέγχου, αυτοκίνητα, μέσα ασύρματης 
επικοινωνίας, κ.λπ.), όπως επίσης και υποκατάστημα στο νομό η πόλη που 
εδρεύει το νοσοκομείο, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και 
την άμεση εξυπηρέτηση του σε επείγουσες περιπτώσεις. 

•Η Εταιρία δηλώνει ότι είναι ασφαλισμένη με έγκυρη σύμβαση 
ασφάλισης για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημίες και 
σωματικές βλάβες που οφείλονται σε τυχόν πλημμελή εκτέλεση των 
καθηκόντων του προσωπικού της, καθώς και ότι θα θέσει στη διάθεση του 
Νοσοκομείου αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου μαζί με 
τους συνημμένους σε αυτό γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους και 
παραρτήματα, η οποία θα προσκομισθεί με την έναρξη εφαρμογής της 
σύμβασης. 

•Η Εταιρία έχει υποχρέωση να κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας καθ' 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η τυχόν ανάκληση της αδείας της αποτελεί 
λόγο άμεσης καταγγελίας της σύμβασης. 

•Το προσωπικό φύλαξης δεν επιτρέπεται να βλέπει έγγραφα ή φακέλους του 
Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι του με γραπτή δήλωση 
τους να βεβαιώσουν πως δεν θα ανακοινώνουν σε κανένα πράγματα που τους 
έγιναν γνωστά, λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ,λ.π.). Αυτή η 
υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της σύμβασης. 

•Δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για την ασθένεια τους και την αγωγή 
που τους χορηγείται για την θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να 
κριτικάρουν τις δραστηριότητες των Ιατρών, του Νοσηλευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους 
ασθενείς όπως απαγορεύεται ρητά η προμήθεια στους ασθενείς, τους συνοδούς 
τους ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου φαγητών, ποτών τσιγάρων, φαρμάκων 
κ.λ.π. 

•Απαγορεύεται η απασχόληση στο Νοσοκομείο προσωπικού της Εταιρίας, το 
οποίο δεν κατέχει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας ή η ισχύς της άδειας του έχει λήξει και δεν έχει προϋπηρεσία 
τουλάχιστον ενός έτους . 

Από τους φύλακες θα τηρείται: 
α) Βιβλίο παρουσίας στο οποίο θα υπογράφουν τόσο ο απερχόμενος όσο και 

ο αναλαμβάνων καθήκοντα φύλακα, καθώς και η ακριβής ώρα που έγινε η 
αλλαγή 

β) Βιβλίο συμβάντων το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά από κάθε 
φύλακα μετά το τέλος της βάρδια του 

γ) Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος ο εκάστοτε φύλακας θα συντάσσει 
σχετική αναφορά την οποία την επομένη ημέρα θα παραδίδει στην αρμόδια 
υπηρεσία (Γραφείο επιστασίας) 



δ) Κλήση βοήθειας: Θα αξιολογηθεί αν υπάρχει πρόβλεψη για να δοθεί 
βοήθεια από την εταιρεία στο φύλακα σε περίπτωση ανάγκης (πέραν της 
βοήθειας που θα μπορεί να καλέσει από την αστυνομία ή την πυροσβεστική 
κ.λπ.).·Θα υπάρχει λεπτομερώς περιγραφή της βοήθειας που θα μπορεί να 
προσφέρει.  

Αν η εταιρεία διαθέτει περιπολικά ή άλλο τρόπο παροχής βοήθειας, θα πρέπει 
να δοθούν και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση (π.χ. ο αριθμός 
των περιπολικών ή ο εκτιμώμενος χρόνος προσέλευσης κλ.π.) 

Οι παραπάνω τεχνικοί όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της 
προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 
 

Η  Διοικήτρια 

 

 

 

Δρ. Ευαγγελία Παππά 


