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Τπεξεζίεο απόθξαμεο θαη θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ ηνύ ΔΚΑ 
 

Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ 
 

Πίζησζε 5.000,00€ κε ΦΠΑ 

 

Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε Γ 23/22-09-2020, ζέκα 8ν, 
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΔΚΑ) 

Δίδνο δηαγσληζκνύ πλνπηηθόο ζε έλα ζηάδην 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε  

πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή) 

Πξνϋπνινγηζκόο 5.000,00€ κε ΦΠΑ 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 12 κήλεο 

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο 
Γεπηέξα, 12-10-2020 ώξα 11:00 π/κ, ζην πξσηόθνιιν 
ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο Γεπηέξα, 12-10-2020 ,ώξα 12:00 κ/κ 

Σόπνο δηελέξγεηαο 
Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο 

Ιζρύο πξνζθνξώλ 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο 

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
ζε έλα ζηάδην 
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ΑΡΘΡΟ 2.  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

  

 
  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
  ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΦΡΔΑΣΙΩΝ 
 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ 
 

Σν έξγν αθνξά ηελ απόθξαμε, θαζαξηζκό, απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζηα δίθηπα 
απνρέηεπζεο θαη θξεαηίσλ εληόο & εθηόο ησλ θηεξίσλ, θαζώο θαη εζσηεξηθώλ θαη 
εμσηεξηθώλ αγσγώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΔΚΑ όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 
2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 
 Δξγαζία Απόθξαμεο απνρεηεπηηθνύ δηθηύνπ 

 
       Ο θαζαξηζµόο πεξηιακβάλεη : 
 
ΦΡΔΑΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΓΑΣΩΝ (ΣΔΜ. 44) 
 

- Γπν ( 2 ) θνξέο ην ρξόλν θαη ηελ πεξίνδν Μάηνο - Ινύληνο & επηέκβξηνο – 
Οθηώβξηνο, θαζαξηζκόο - απόθξαμε - άληιεζε πάζεο θύζεσο αγσγώλ θαη 
θξεαηίσλ όκβξησλ πδάησλ. 
 

 ΦΡΔΑΣΙΑ ΛΗΜΜΑΣΩΝ 
 

- Σνλ θαζαξηζκό - πιύζηκν - απόθξαμε - άληιεζε ηνπ Κεληξηθνύ θξεαηίνπ όπσο θαη 
όισλ ησλ ππνινίπσλ θξεαηίσλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

          Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην από ηελ Σερληθή  Τπεξεζία ηνπ    
          Ννζνθνκείνπ. 
 
Δηδηθόηεξα. 
 
Οη εξγαζίεο, ζα γίλνληαη θάζε θνξά πνπ πξνθύπηεη πξόβιεκα ή θξίλεηαη απαξαίηεην 
από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Η εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη  ην έξγν είλαη ππνρξεσκέλε θαζ’ όιν ην 24σξν θαη εληόο 
2σξώλ  -  365 εκέξεο ηνλ ρξόλν – θαη κεηά από θιήζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, λα 
αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη λα απνθαζηζηά ην πξόβιεκα πνπ ζα παξνπζηαζζεί. 
 
Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδίδεη ην ρώξν εξγαζίαο 
θαζαξό θαη λα απνκαθξύλεη θάζε άρξεζην πιηθό πνπ πξνήιζε από απηή.  
 
Η επίβιεςε θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 
 
Οη εξγαζίεο  ζα είλαη : 
 
Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ησλ θξεαηίσλ όπσο θαη απηώλ πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ απηνύ 
θαζώο θαη ηνπ θεληξηθνύ αγσγνύ πνπ νδεγεί ηα ιύκαηα ζε απηό. 
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Καζαξηόηεηα ησλ θξεαηίσλ µε απνκάθξπλζε ή αλαξξόθεζε όισλ ησλ ζηεξεώλ 
ιπκάησλ 
(θεξηά πιηθά, θύιια θιπ ). 

 
Καζαξηόηεηα ζσιελώζεσλ µε αξίδα ηνπ απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο, πιύζηκν µε λεξό 
ππό πίεζε γηα ηνλ θαζαξηζκό ηεο ιεθάλεο ησλ θξεαηίσλ από ρώκαηα θαη θεξηά µε 
θαζαξό λεξό, θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο θαη απόζεζε ιπκάησλ θαη κπαδώλ ζε 
ρώξνπο πνπ πξνβιέπεηαη από ππνδεηθλύεηαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο.  
 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνύ εζσηεξηθά ησλ ζσιελώζεσλ θαη δηαθιαδώζεσλ απηώλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηα θξεάηηα νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο.  
 
Πιύζηκν µε λεξό ππό πίεζε γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπο.  
 
Καζαξηζκόο - απόθξαμε - άληιεζε πάζεο θύζεσο αγσγώλ θαη θξεαηίσλ απνρέηεπζεο - 
όκβξησλ πδάησλ ζε όιν ην θπξίσο θαη δεπηεξεύνλ εμσηεξηθό δίθηπν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Καζαξηζκόο – απόθξαμε αγσγώλ, θξεαηίσλ, ζσιελώζεσλ, πδξαπιηθώλ ππνδνρέσλ 
θ.ιπ. ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ησλ θηεξίσλ. 
 
Αληιήζεηο πάζεο θύζεσο εληόο θαη εθηόο θηεξίσλ. 
 
Έιεγρνο - βηληενζθόπεζε πάζεο θύζεσο αγσγώλ θαη θξεαηίσλ εληόο θαη εθηόο θηεξίσλ 
κε ειεθηξνληθή θάκεξα αθξηβείαο όηαλ απαηηείηαη ή θξίλεηαη απαξαίηεην από ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα λα δηαπηζηώζεη ηελ θαηάζηαζε  ησλ δηθηύσλ ή ηνλ 
εληνπηζκό βιάβεο ή άιινπ πξνβιήκαηνο πνπ πηζαλόλ λα παξνπζηαζζεί. 
 
Καζαξηζκόο - θόςηκν ξηδώλ εληόο θαη εθηόο θηεξίσλ ζε αγσγνύο θαη θξεάηηα 
απνρέηεπζεο - όκβξησλ κε εηδηθό εξγαιείν (ξηδνθόπηε). 
 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη :  
 
Η εηαηξεία λα δηαζέηεη βπηηνθόξα κεγάιεο δπλακηθόηεηαο. 
Η εηαηξεία λα δηαζέηεη κεραλήκαηα απόθξαμεο κεγάιεο ηζρύνο.  
Η εηαηξεία λα δηαζέηεη ηα πιένλ ζύγρξνλα κέζα, άξηην εμνπιηζκό, εηδηθά νρήκαηα κε 
πηεζηηθά κεραλήκαηα, βπηία θαη εξγαιεία, ώζηε λα κπνξνύλ λα δώζνπλ ιύζε ζε όια ηα 
πξνβιήκαηα απόθξαμεο θαη θαζαξηζκνύ απνρέηεπζεο, θξεαηίσλ θαη αγσγώλ.  
Η εηαηξεία λα δηαζέηεη έκπεηξν θαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό νξγαλσκέλν  ζε 
ζπλεξγεία άκεζεο επέκβαζεο πνπ λα είλαη δηαζέζηκα όιν ην 24σξν 365 εκέξεο ηνλ 
ρξόλν.   
Η εηαηξεία λα πξαγκαηνπνηεί απνθξάμεηο ρσξίο θζνξέο ή δεκηέο ζην απνρεηεπηηθό 
δίθηπν.  
Η εηαηξεία λα δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
απνθξάμεσλ, βνπισκάησλ θαη θαζαξηζκνύ πάζεο θύζεσο- ηεο απνρέηεπζεο, ησλ 
θξεαηίσλ θαη αγσγώλ, από όπνπ θαη αλ πξνέξρνληαη αθόκα θαη από ξίδεο δέλδξσλ ή 
θπηώλ. 
 
Η εηαηξεία λα δηαζέηεη κηθξνθάκεξα βηληενζθόπεζεο ώζηε λα κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ    
πξνβιήκαηα ησλ αγσγώλ απνρέηεπζεο. 
ε πεξίπησζε επείγνπζαο θιίζεο πξέπεη ε αληαπόθξηζε λα είλαη άκεζε εληόο δύν (2) 
σξώλ.  
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3. ΓΔΝΙΚΟΙ & ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Η εηαηξεία ππνρξενύηαη λα ιάβεη όια ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ζρεηηθή ηζρύνπζα 
λνκνζεζία κέηξα γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 
 
Η εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, όπνησλ δεκηώλ πξνθιεζνύλ, 
από ππαηηηόηεηα ηεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ ρώξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, κε 
δηθά ηεο  κέζα θαη πξνζσπηθό κε δηθή ηεο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  
 
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ, ζύκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνύο ειιεληθνύο θαλνληζκνύο, 
θαη κε ηελ επίβιεςε ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 
 Όιεο νη εξγαζίεο, ζα εθηειεζηνύλ από εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθό ηνπ 
αλαδόρνπ, ην νπνίν, ζα είλαη αζθαιηζκέλν θαη ζα θαηέρεη απαξαίηεηα, ηελ αληίζηνηρε 
επαγγεικαηηθή άδεηα πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ λνκνζεζία, θαζώο θαη ππεύζπλν 
Αζθαιείαο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. 
 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη  κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Γηα ην ιόγν απηόλ, όπνπ θξηζεί ζθόπηκν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία, νη 
εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
αββαηνθύξηαθνπ & αξγηώλ. 
 
Οη ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπο ζα πξέπεη 
επηζθεθηνύλ ηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ  θαη λα ιάβνπλ γλώζε ησλ ρώξσλ,  
ηεο έθηαζεο ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ ζπλζεθώλ ζπληήξεζεο ησλ δηθηύσλ θαη λα 
ιάβνπλ αληίζηνηρε βεβαίσζε από ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ ΔΚΑ όηη  
«επηζθέθηεθαλ ηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ  θαη έιαβαλ πιήξε γλώζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ». Η βεβαίσζε λα θαηαηεζεί καδί κε ηνλ θάθειν ησλ ηερληθώλ  
πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ.   
 

Η επίζθεςε ζα επηβεβαηώλεηαη κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ε 
νπνία ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο. Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε 
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ ζα μεπεξλά ην 50% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, κεηά 
από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ αλαδόρνπ.   
 
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 
αδεκίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξσζε 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, 
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ Νόκνπ 4412/16.  
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ΑΡΘΡΟ 5. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο 
ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε 
ππεύζπλε δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη 
κέζα ζε έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, 
αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:  
α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) 
θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία 
ησλ θαησηέξσ παξαθάησ Άξζξσλ 7, 8, 9. 
 

Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

 Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο θάθεινη «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ», «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ 
δηελεξγνύληνο ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη: 

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα 
ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα 

 

 ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη:  

Α) Σα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο όπσο απηά απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 

Β) Σα ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπ (γλώζε θαη πείξα) λα εθηειέζεη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ. Η 

εκπεηξία ζα απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε βεβαηώζεσλ θαιήο εθηέιεζεο 

παξόκνηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξόκελε 
ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ 
ηξίησλ θξαηήζεσλ, εθηόο από ην ΦΠΑ. 

 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

 
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή 
ηηκή, εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
Ιζόηηκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή. 
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν 
παξνπζία ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί 
ραξηνζήκνπ ΔΑΑΓΗΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ 
ηειηθώο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Η πληπωμή ηηρ αξίαρ ηηρ ςπηπεζίαρ, ππαγμαηοποιείηαι με ηην εξόθληζη ηος 100% ηηρ 
ζςμβαηικήρ αξίαρ, μεηά ηην οπιζηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ για εθάπαξ ςπηπεζία ή  
ημημαηικά, πος αναλογεί ζηην ημημαηική παπαλαβή ηηρ ςπηπεζίαρ ανά μήνα ή όπωρ 
άλλωρ ζςμθωνηθεί μεηαξύ ηος αναδόσος και ηηρ ςπηπεζίαρ. Η πληπωμή θα 
ππαγμαηοποιείηαι ύζηεπα από ηην πποζκόμιζη ηων δικαιολογηηικών πος απαιηούνηαι 
βάζει ηος Ν4412/16 άπθπο 200. 
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε 
ζηνλ Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα 
παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό 
έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία.  
  

ΑΡΘΡΟ 13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 
Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε 
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 
δελ έρεη νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο 
επόπηε ηεο ζύκβαζεο, κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ 
Ν4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε 
Ννκνζεζία. (Ν.4412/16).   
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία. 
  
πλεκκέλα:  
 
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,  
3) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ,  
4) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
  
 
  
  
 Αθξηβέο Αληίγξαθν                                                  Ο  θνηλόο Γηνηθεηήο  ΚΑΣ-ΔΚΑ                      
                                                                                                Ηιηόπνπινο Ισάλλεο                     
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 1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγσληζκό Τπεξεζίεο  απόθξαμεο θαη θαζαξηζκνύ  
           θξεαηίσλ ηνύ ΔΚΑ 
 
  
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
  
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
α.    Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα 
από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
β. Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
γ. Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ 
ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 
 
δ. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ Ν. 4412/2016 
 
ε. Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία 
γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα 
αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 
εθόζνλ ν δηαγσληζκόο θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη 
κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο 
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο 
νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
δ. Έιαβα  γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 
 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγσληζκό Τπεξεζίεο  απόθξαμεο θαη θαζαξηζκνύ  
           θξεαηίσλ ηνπ ΔΚΑ. 
 
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ 
δηαγσληζκό, ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ 
θαμ ή ζην θαησηέξσ e-mail: 
 

Σαρπδξνκηθή 
δηεύζπλζε 

 

Φαμ  

E-mail  

 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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3. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηελ ελεκέξσζε επί ηνπ έξγνπ  
 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε 
βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986) 
 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγσληζκό Τπεξεζίεο απόθξαμεο θαη θαζαξηζκνύ  
θξεαηίσλ ηνύ ΔΚΑ 
 
  
Ο/Η (όλνκα)   :  
Δπώλπκν    :  
Ολνκα & επώλπκν παηέξα :  
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο :  
Ηκεξνκελία γέλλεζεο  :  
Σόπνο γέλλεζεο   :  
Σόπνο θαηνηθίαο   :  
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο :  
 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 
 
Έρσ επηζθεθζεί ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ θαη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηηο ζπλζήθεο 
εθηέιεζήο ηνπ. 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Πξνο: ΔΚΑ, γηα ηνλ δηαγσληζκό Τπεξεζίεο απόθξαμεο θαη θαζαξηζκνύ θξεαηίσλ 

ηνύ ΔΚΑ 
  

 
 

Σίκεκα 
αξηζκεηηθώο 

ΦΠΑ 24% 
αξηζκεηηθώο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
αξηζκεηηθώο 

   

Σίκεκα 
νινγξάθσο 

ΦΠΑ 24% 
νινγξάθσο 

Σίκεκα κε ΦΠΑ 
νινγξάθσο 

   

 
 
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα 
εηαηξείαο) 
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