
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες: Δήμητρα Λυκούρα 

Τηλ.: 2132086633 

prom1@kat-hosp.gr 

                                    

 

ΠΡΟΣ  

1. OCEANIC FACILITY 

2. NYF FACILITY Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ 

3. ARGOS SECURITY A.E 

4. MY SECURITY FACILITY SYSTEMS A.E 

 

 

 

           Κηφισιά 00-00-2022 

           Αριθ. Πρωτ.:0000/00-10-2022 

           ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 03/2022 

          ΑΡ. ΗΛΕΚ/ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 162368  

  AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

 

 

 

                                                                  KHΦΙΣΙΑ 07/11/2022 

                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ:14622 

 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡ. 35/2022 

                                       ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 176680 

                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

 

                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 35/2022 

 

 

 

 

1 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης για την «παροχή υπηρεσιών φύλαξης του 

ΓΝΑ ΚΑΤ» με CPV 79713000-5, για χρονικό διάστημα δυο μηνών 

(02 μήνες), προϋπολογισμού 62.000,00€ με Φ.Π.Α (Εξήντα δυο 

χιλιάδες ευρώ με Φ.Π.Α) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 176680 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
09/11/2022 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση 

και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα 

της Σύμβασης) 

www.kat-hosp.gr 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών:  

ΗΜ/ΝΙΑ: 09/11/2022 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα14:30  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  

ΗΜ/ΝΙΑ:25-11-2022 ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα 14:30 π.μ 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

ΗΜ/ΝΙΑ: 28-11-2022 ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ  Ώρα 14:30 πμ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR301 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Υπηρεσίες φύλαξης  

CPV 79713000-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 40439Α 

http://www.kat-hosp.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΣΞ46906Π-Ν68
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται 

οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που περιγράφονται 

αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα 

διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση 

θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 

προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  

σύνολο κρατήσεων ΕΠΙ  % Νόμιμες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις ανάγκες της Α/Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Στην αρμόδια  διαχείριση του Νοσοκομείου.  

 

 

 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Νίκης 2 

Πόλη Κηφισιά  

Ταχυδρομικός Κωδικός 14561 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS GR301 

Τηλέφωνο 213 2086633 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Prom12@kat-hosp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δήμητρα Λυκούρα  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kat-hosp.gr 
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Η αναθέτουσα αρχή  έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με τον Ν.4782/2021, 

 άρθρο 43 του ν.4605/19(Α147) « Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016, 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών  οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 Του ν.3863/2010 (Α’ 115)   άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής 
υπηρεσιών»,                   

 του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω., 

 

 Τις Αποφάσεις: 

 Την απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου με αρ. 18/13-09-2022  Θ.12 σχετικά με την 

έγκριση   σκοπιμότητας δαπάνης και διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  

  Την υπ’ αριθ. ΔΣ 14/15-07-2022θέμα ΕΗΔ 2. (ΑΔΑ:6Ρ2046906Π-3ΙΖ), απόφαση του 

ΓΝΑ ΚΑΤ για τη έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του δημοσίου διαγωνισμού για τις 

Υπηρεσίες φύλαξης,  

   Την υπ’ αριθ.1862/2022-03/10/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

ΑΔΑ:6H4346906P-7XN).    

 Την υπ’ αριθ. Πρωτ .ΔΣ 351/27-09-2022  απόφαση Διοικητή για τη  συγκρότηση 

επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «υπηρεσίες  

φύλαξης»,  
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 ΚΑΛΕΙ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Οικονομικούς φορείς 2. OCEANIC FACILITY 3. NYF FACILITY Γ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΕΠΕ 4. ARGOS SECURITY AE 5.  MY SECURITY FACILITY SYSTEMS AE, για την 

υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 
    

ΓΝΑ ΚΑΤ, ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΔΙΕΣ (ΧΩΡΟΙ ΤΕΠ) 

ΘΕΣΗ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΔΙΕΣ 

Είσοδος ΤΕΠ (ράμπα) Πρωί-απόγευμα-νύχτα,  

1 άτομο, 31   ημέρες 

Ακτινολογικό ΤΕΠ Πρωί-απόγευμα-νύχτα,  

1 άτομο, 31 ημέρες 

Εξεταστήρια Α & Β Πρωί-απόγευμα-νύχτα,  

1 άτομο, 31 ημέρες 

ΤΕΙ 4 άτομα πρωί  31ημέρες 

                                                                     

Οι  τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των υπηρεσιών φύλαξης περιγράφονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα της Πρόσκλησης. 

 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ (ΚΑΕ 40439).   
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   καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25 Νοεμβρίου   2022 και ώρα 

14:30.  

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες  

  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί  φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή πύλη 

http://www.promitheus.gov.gr 

 

ρείς απαιτείται 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (εάν 

απαιτείται) 

Η Μ Ε ΡΟ Μ ΗΝΙΑ, 

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.g ov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

07/11/2022 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
25/11/2022 ΗΜΕΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 14:30 π.μ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ, ΓΝΑ ΚΑΤ 

28/11/2022 ΗΜΕΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ 14:30π.μ. 

 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση 

της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία 

είναι προσβάσιμη  μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.g/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει 

η παρούσα πρόσκληση   στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 

(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 

με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.             

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις 

διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.                                               

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ύψος του 2% επί της άξιας του προϋπολογιζόμενου ποσού προ ΦΠΑ.   

Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι ίσο με ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογιζόμενης πίστωσης της διακήρυξης άνευ ΦΠΑ Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται η δεν προσκομίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 

στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 

τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, 

μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-

τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 

καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών(εκτυπώσεων) 

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 

37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται 
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ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να 

πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η 

καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία 

της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Υποσυστήματος, ως εξής :Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν 

απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί 

ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille β) είτε 

των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),δ) είτε 

της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,                                                                               . 

ε)είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.         

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και 

σχέδια.Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 

διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF 

. 

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Δικαιολογητικά συμμετοχής                     

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

όπως προβλέπεται στο άρθρου 79 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από το 

άρθρο 160 του ν. 4782/2021.Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα Δ αυτής                           

.Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 

ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 

ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι 

Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο 

με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.                                 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ υποβάλλονται σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.                  

http://www.promitheus.gov.gr/
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(Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε 

σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)   

Επιπλέον στα δικαιολογητικά συμμετοχής επισυνάπτονται τα ακόλουθα:                                             

Άδεια λειτουργίας ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), εκδοθείσα 

από την Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α' 164), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η οποία να είναι σε ισχύ.             

α)Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 σχετικό με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες             

β)Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, σχετικό με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες                    

γ)Πιστοποιητικό διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών κατά ISO 27001:2013                    

δ)Πιστοποιητικό  συστήματος διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία  ISO45001:2018 .       

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 120  ημερολογιακές ημέρες από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. επιπρόσθετα οι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να διαθέτουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους ασφαλιστικό συμβόλαιο 

γενικής αστικής , επαγγελματικής αστικής ευθύνης και εργοδοτικής ευθύνης με τα παρακάτω 

υποόρια:                

1. γενική αστική ευθύνη 500.000,00 ανά γεγονός και για το σύνολο των γεγονότων                            

2. επαγγελματική αστική ευθύνη 500.000,00 ανά γεγονός και για το σύνολο των γεγονότων              

3. γενική αστική ευθύνη και εργοδοτική ευθύνη 500.000,00 ανά γεγονός και για το σύνολο των 

γεγονότων  

                                                                                                                                                           

Τεχνική    προσφορά               

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος  της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Επιπλέον απαιτείται οι 

οικονομικοί φορείς να διαθέτουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους μόνιμο 

προσωπικό φύλαξης –ασφαλείας τουλάχιστον 120 άτομα με πλήρη απασχόληση και οι οποίοι θα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αμείβονται με την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας  (ΕΓΣΣΕ) το οποίο θα αποδεικνύεται από 

τον τελευταίο ετήσιο πίνακα προσωπικού που έχει υποβληθεί στο ΕΡΓΑΝΗ 

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο κριτήριο ανάθεσης της 

διακήρυξης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.  

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική φόρμα της οικονομικής 

προσφοράς του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή 

(αριθμό) μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία. 

Εφόσον στο  ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 

υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται . 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή δεν καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016 και 
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 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή  

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, ισχύουν τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016. 

Σημειώνουμε ότι: 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής είναι οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της παρούσας. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή 

της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 

συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το ποσό για την κάθε περίπτωση, ή αν αυτή 

δεν αναγράφεται ευκρινώς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας δεκτών, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης, προσφορών με το ίδιο ποσό, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ 
των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν. 

Στην περίπτωση που κατατίθεται μία προσφορά ή τελικά μία προσφορά είναι τεχνικά αποδεκτή, η 
Υπηρεσία δύναται να αναζητά στοιχεία για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής. 

Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιαδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

                                                          

Σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.5 του ν. 4412/ 2016, οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
καθαρισμού η  φύλαξης, (εργολάβοι )   επί ποινή αποκλεισμού υποχρεούνται να αναφέρουν στην 
προσφορά τους εκτός των άλλων τα κάτωθι  στοιχεία του άρθρου 68 παρ.1 Ν 3863/2010:  

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσουν στο έργο 

β) Τις ήμερες και ώρες εργασίας.  

γ) Την  συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμεναι  

δ) Το ύψος των προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 
των  εργαζομένων. 

δ) Το ύψος των προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 
των  εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή  αποκλεισμού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της       .     
προσφοράς τους. 
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Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους 
των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων 
κρατήσεων. Επιπροσθέτως υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της 
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  

Οι τιμές της προσφοράς πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η τιμή μένει σταθερή 
καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρους αναπροσαρμογής τιμών 
κρίνονται ως απαράδεκτες και απορρίπτονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, θα 
υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το 
πιστοποιητικό αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την 
υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της Σύμβασης (άρθρο 68, ν. 3863/2010 όπως έχει 
τροποποιηθεί με το ν. 3996/2011 και ν. 4144/2013, όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ.39 παρ. β του 
ν.4488/2017). Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της Σύμβασης τις 
υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, σύμφωνα με το σημείο (γ) της παρ. 2, του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.           

  

Αξιολόγηση προσφορών                                 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές 
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι 
πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες 
ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η 
συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.  

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια επιτροπή  αξιολόγησης που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών, 
προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση 
των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. β) Στη 
συνέχεια η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές 
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προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος 

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 

τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 

απορρίπτεται ως μη κανονική. (Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων 

ενσωματώνεται στην κατωτέρω απόφαση ανάθεσης).                                                    

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 

της Ομάδας Εργασίας και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. (Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως 

κατωτέρω απόφαση ανάθεσης). 

 

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου                     

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον 

καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 

των δικαιολογητικών που περιγράφονται κατωτέρω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού.             

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 

από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.               

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και το αργότερο έως 

την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

δικαιολογητικών αυτών, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 

μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω.                              

ΑΔΑ: ΩΔΣΞ46906Π-Ν68





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 176680 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              

 

 

 

 

                                               

                     

 

 
16 

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

υπεβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 

δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης σε αυτόν                                                                                                                 

 Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 

παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 

χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 

εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 

την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 

έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 

εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 

της ανάθεσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας,                                                                                                                                                                           

Ι.Εάν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν 

υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή   

  ΙΙ.Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

ΙΙΙ από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση της απαίτησης του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής. 

ΑΔΑ: ΩΔΣΞ46906Π-Ν68





ΓΝΑ ΚΑΤ                                                                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 176680 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              

 

 

 

 

                                               

                     

 

 
17 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 

ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

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

την επιτροπή αξιολόγησης , στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 

σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την ανάθεση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΣΤΑΔΙΟ  ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ          

                                                                                                                                       

Με έγγραφη ειδοποίηση ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για τα οποία έχουν υποβάλει ΕΕΕΣ σύμφωνα με τα άρθρα 79 και κατά περίπτωση του 

άρθρου 80 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών. 

Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι: 

1.Απόσπασμα του ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

η υποχρέωση αυτή αφορά κατ' ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 

προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους 

τους. 

2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί 

του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την 

ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού της παρούσας 

περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

3.Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

4.Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 
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ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 

των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

5.Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το εν λόγω πιστοποιητικό/βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή του. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου 

τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις 

περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. 

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω τουεπιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 

(e-Certis) του άρθρου 81. 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, οι υπεργολάβοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά (1) έως και( 

5)                 

Αν τα δικαιολογητικά, που κατατέθηκαν, δεν είναι πλήρη ή δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα στην 

Υπηρεσία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016.  
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Ανάθεση - σύναψη σύμβασης 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Ομάδας 

Εργασίας επικυρώνονται με την απόφαση ανάθεσης. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση ανάθεσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 

στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης 

ανάθεσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης 

ανάθεσης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το αρ. 127 του ν. 4412/2016. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης ανάθεσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα 

με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 

και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης ανάθεσης, 

με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων 

ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ και 

προαίρεση), σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της 
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εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

 

 

Πληρωμή  

Συγκεκριμένα, τα Δικαιολογητικά πληρωμής που οφείλει να προσκομίσει ο Ανάδοχος βάσει της 

υποχρέωσης της ελεγκτικής Αρχής να επιβλέπει την εκτέλεση της επικείμενης σχετικής σύμβασης, 

συμφώνως με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με την παράγραφο 

5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016 είναι τα εξής: 

1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. 

2. Μισθοδοτική κατάσταση προσωπικού που απασχολήθηκε στην παρούσα σύμβαση για 

συνολικά ώρες εργασίας ( άτομα, ώρες την ημέρα, ημέρες). 

Σημείωση: Υπενθυμίζεται η Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 22528/430/2017 «Καθιέρωση της υποχρεωτικής 

καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω 

τραπεζικού λογαριασμού» 

3. Λίστα με τα ονόματα του προσωπικού που απασχολήθηκε στη παρούσα σύμβαση φύλαξης 

για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ονόματα αυτά θα πρέπει 

να έχουν συμπεριληφθεί σε πίνακα υποβεβλημένο στην Επιθεώρηση Εργασίας). 

4. Αντίγραφο άδειας εργασίας του αρ. 3 του ν.2518/1997 και ποινικό μητρώο του προσωπικού 

που απασχολήθηκε στην σύμβαση φύλαξης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

5. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ (Ε.Φ.Κ.Α), από την οποία θα προκύπτουν ο τύπος 

αποδοχών για κάθε απασχολούμενο στην παρούσα σύμβαση φύλαξης, καθώς και το 

αποδεικτικό υποβολής της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

6. Αποδεικτικό τράπεζας για την πληρωμή των εισφορών της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 

7. Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

8. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο 

οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ 

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά 

νόμιμες κρατήσεις.              

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

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού                   

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 
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    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

• Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 

Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 

αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες 

των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές 

καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, 

αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση 

κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 

υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνυπολογίσει στην προσφερόμενη τιμή τυχόν αναπροσαρμογή 

του κατώτατου μισθού και δε δύναται να αλλάξει την προσφορά του ή να αξιώσει μεγαλύτερη 

πληρωμή εφόσον συντελεστεί η εν λόγω αναπροσαρμογή. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Διεύθυνση ΣΕΠΕ, πάραυτα, κάθε μεταβολή του 

απασχολούμενου προσωπικού. 

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους του προσφέροντος την πλήρη γνώση και    

αποδοχή όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

Ειδικότερα, η υποβολή προσφοράς τεκμαίρει την εκ μέρους του προσφέροντος πλήρη γνώση των 

συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης, της διαμόρφωσης των χώρων των προς φύλαξη κτιρίων, των 

εγκαταστάσεων και βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για απρόσκοπτη, αποτελεσματική 

και ασφαλή εργασία του προσωπικού του, σε περίπτωση δε ατυχήματος θα είναι ο μόνος 

υπεύθυνος.                                          

                                                                        

            ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ                                                                   

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ στην Διαύγεια 

και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  
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Επισυνάπτεται 

Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές Υπηρεσιών Φύλαξης, το Παράρτημα     Β Υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς, το Παράρτημα Δ': Υπόδειγμα Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει η κείμενη 

Νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ορίζεται 

στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   
  

 
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 

 

 

 

  

  
 Ιωάννης  Ηλιόπουλος  
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                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
09-11-2022 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση 

και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα 

της Σύμβασης) 

www.kat-hosp.gr 

http://www.kat-hosp.gr/
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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία  έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προφορών:  

ΗΜ/ΝΑΙ 09-11-2022  ΗΜΕΡΑ:ΤΕΤΑΡΤΗ  Ώρα 14:30 πμ  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  

ΗΜ/ΝΙΑ:25/11/2022 ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ώρα 14:30 π.μ 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

ΗΜ/ΝΙΑ:28/11/2022 ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ  Ώρα14:30 πμ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: GR301 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Υπηρεσίες φύλαξης  

CPV 79713000-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 40439Α 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Το παρόν έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο καλούνται 

οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά 

σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης που περιγράφονται 

αναλυτικά.  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Ελληνική γλώσσα σε όλη τη διαγωνιστική διαδικασία. Η παρούσα 

πρόσκληση, τα έντυπα τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς και των υποβαλλόμενων προσφορών και η Σύμβαση 

θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 

προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.  

σύνολο κρατήσεων ΕΠΙ  % Νόμιμες κρατήσεις  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις ανάγκες της Α/Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Στην αρμόδια  διαχείριση του νοσοκομείου.  
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

 

 

ΓΝΑ ΚΑΤ, ΘΕΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΔΙΕΣ (ΧΩΡΟΙ ΤΕΠ) 

ΘΕΣΗ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΒΑΡΔΙΕΣ 

Είσοδος ΤΕΠ (ράμπα) Πρωί-απόγευμα-νύχτα,  

1 άτομο, 31   ημέρες 

Ακτινολογικό ΤΕΠ Πρωί-απόγευμα-νύχτα,  

1 άτομο, 31 ημέρες 

Εξεταστήρια Α & Β Πρωί-απόγευμα-νύχτα,  

1 άτομο, 31 ημέρες 

ΤΕΙ 4 άτομα  πρωί  31ημέρες 
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 Β. Τεχνικές προδιαγραφές 

          

1. Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Νοσοκομείο υπηρεσίες ασφαλείας 

καθημερινά όλο το 24ωρο σε τρεις βάρδιες. Ειδικότερα απαιτείται: 

 

 

1. Φύλαξη των εισόδων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το σχέδιο που θα εκπονήσει το 

Νοσοκομείο με τον ανάδοχο. 

2. Έλεγχος και αυστηρή τήρηση του ωραρίου του επισκεπτηρίου, σύμφωνα με τους κανόνες 

λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

3. Εποπτεία και τροχονομία του χώρου στάθμευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες φύλαξης. 

4. Έλεγχος των αυτοκινήτων, ώστε να περνούν μόνο όσα έχουν στο παρ- μπριζ κάρτα 

συγκεκριμένου χρώματος και δρομολόγησή τους προς τη συγκεκριμένη εξουσιοδοτημένη 

θέση. 

5. Συνεχείς περιπολίες στου εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου, διασφαλίζοντας τον έλεγχο 

και τη φύλαξή τους, προς αποφυγή συμβάντων που επηρεάζουν του εργαζόμενους και τους 

επισκέπτες του Νοσοκομείου. 

6. Απαγόρευση εισόδου στους μικροπωλητές. 

7. Απαγόρευση εισόδου στους χώρους του Νοσοκομείου, χωρίς άδεια της Υπηρεσίας, 

εκπροσώπων Γραφείων Τελετών. 

8. Απαγόρευση παράνομων διαφημίσεων στους χώρους του Νοσοκομείου (επικόλληση αφισών 

ή διανομή διαφημιστικών εντύπων). 

9. Απαγόρευση και έλεγχος για τη λαθραία εξαγωγή υλικών που αποτελούν περιουσία του 

Νοσοκομείου. 

10. Απαγόρευση εισόδου στο Νοσοκομείο των ΜΜΕ και λήψη φωτογραφιών των εγκαταστάσεών 

του, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια από τη Διοίκησή του. 
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11. Αυστηρός έλεγχος για την τήρηση των κανόνων ησυχίας στους χώρους του Νοσοκομείου, για 

την απαγόρευση του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου, για τη  

διαφύλαξη της ακεραιότητας της περιουσίας του  Νοσοκομείου κλπ. 

12. Αυστηρός έλεγχος όλων των εσωτερικών χώρων με τακτικές περιπολίες, καθ’ όλο το 24ωρο 

και κυρίως των χώρων που δεν λειτουργούν την απογευματινή και νυκτερινή βάρδια ( Ισόγειο, 

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Φαρμακείο, Γραφείο Διοίκησης, Τράπεζα- αυτόματο μηχάνημα 

τραπέζης, αποθήκες, τροφοδοσία υγειονομικού υλικού, κτιρίου σχολής, φυσικοθεραπεία κλπ). 

13. Στους εξωτερικούς χώρους και στον περίγυρο του Νοσοκομείου θα γίνεται περιπολία, όλο το 

24ωρο. 

14. Στις περιπολίες του προσωπικού να υπάρχει σύστημα καταγραφής του τόπου και του χρόνου 

διέλευσης, ώστε να γίνεται ακριβής καταγραφή ενδεχόμενων σοβαρών συμβάντων. 

15. Θα τηρείται βιβλίο συμβάντων για τα οποία θα ενημερώνεται άμεσα η Διοίκηση του 

Νοσοκομείου. 

16. Η παροχή κάθε συνδρομής- βοήθειας στους ασθενείς, στο προσωπικό του Νοσοκομείου και 

στους επισκέπτες, σε περίπτωση εκκένωση λόγω έκτακτων γεγονότων και σε συνεργασία με 

τους υπεύθυνους φορείς αυτού. 

17. Εξυπηρέτηση των επισκεπτών –πολιτών με ευγένεια & διακριτικότητα σε ερωτήματα που 

αφορούν το Νοσοκομείο. 

18.  Άμεση επέμβαση για την εν γένει προστασία των χώρων του Νοσοκομείου, του 

προσωπικού, και άμεση ενημέρωση του Προϊσταμένου Επιστασίας-Ιματισμού του 

Νοσοκομείου, της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και 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 

19. Το προσωπικό της φύλαξης θα έχει σταθερό σημείο εκκίνησης, που ορίζεται       από το 

Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού.  

20. Το προσωπικό φύλαξης οφείλει να συμμετέχει στις ασκήσεις πυρασφάλειας όλων των χώρων 

του Νοσοκομείου, όποτε αυτές απαιτηθούν  (π.χ. ασκήσεις εκκενώσεως κλπ). 

21. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει προσωπικό ανάλογων προσόντων προς εκπαίδευση για 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ανάληψη του έργου. 

22. Το προσωπικό που θα απασχολείται για την ασφάλεια και τη φύλαξη των χώρων του 

Νοσοκομείου, θα είναι εφοδιασμένο με σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας. 
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23. Το προσωπικό φύλαξης θα είναι κατά το δυνατόν το ίδιο σε σταθερή βάση, καθώς οι αλλαγές 

προσώπων απαιτούν αντίστοιχο χρόνο προσαρμογής και απόκτηση εμπειρίας για την 

φύλαξη των χώρων του Νοσοκομείου. 

24. Το προσωπικό φύλαξης που απασχολεί ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να μη θίγει, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του, τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών 

(προσωπικού, ασθενών, επισκεπτών κλπ.). 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. 

25. Κατά το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού φύλαξης 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. 

26. Το προσωπικό φύλαξης θα φέρει υποχρεωτικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του εντός 

του Νοσοκομείου το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό δελτίο ταυτότητας καθώς και ειδικό 

διακριτικό σήμα (κονκάρδα) στη στολή του, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της 

επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου. 

27. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει ανελλιπώς το συμφωνημένο αριθμό 

προσωπικού για τη φύλαξη των χώρων των ΤΕΠ του Νοσοκομείου και να αναπληρώνει 

χωρίς καθυστέρηση τους υπαλλήλους του που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο (άδεια, 

ασθένεια κ.λπ.) 

28. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να ελέγχει την έγκαιρη προσέλευση και την παρουσία του 

προσωπικού του αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου του. 

29. Συμφωνείται ρητά ότι από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν 

δημιουργείται μεταξύ του Νοσοκομείου και του προσωπικού του αναδόχου, ο οποίος 

ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των υπαλλήλων της σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής, 

ασφαλιστικής και λοιπής ειδικής νομοθεσίας. 

30. Ο ανάδοχος οφείλει να 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 

31. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η επιχείρησή του είναι ασφαλισμένη με έγκυρη σύμβαση ασφάλισης 

για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες που οφείλονται σε 
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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. 

32. Απαγορεύεται η απασχόληση στο Νοσοκομείο προσωπικού του αναδόχου, 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. Αντίγραφο της 

σχετικής άδειας θα παραδίδεται στο Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού. 

33. Από τους φύλακες θα τηρούνται: 

34. α) Βιβλίο παρουσίας στο οποίο θα υπογράφουν τόσο ο απερχόμενος όσο και ο 

αντιλαμβάνων καθήκοντα φύλακα, καθώς και η ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή. 

35. β) Βιβλίο συμβάντων το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά από κάθε φύλακα μετά το τέλος 

της βάρδιας του. 

36. γ) Σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος, ο εκάστοτε φύλακας θα συντάσσει σχετική αναφορά 

την οποία την επομένη ημέρα θα παραδίδει στο Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού.  

37. δ) Κλήση βοήθειας: Θα αξιολογηθεί αν υπάρχει πρόβλεψη για να δοθεί βοήθεια από την 

ανάδοχο επιχείρηση 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 επιχείρηση 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 κ.λπ.)

    

 

2. Χαρακτηριστικά ικανότητας του προσωπικού και εξοπλισμός φύλαξης                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              

Το προσωπικό φύλαξης απαρτίζεται από υπεύθυνα άτομα με πλήρη γνώση ότι έχουν ευθύνη της 

ασφάλειας του Νοσοκομείου και του περιβάλλοντος χώρου.  

1. Φέρει ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή) με μικρή ταμπέλα στο αριστερό 

ημιθωράκιο που να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η επωνυμία της επιχείρησης, 

αριθμός αδείας, κωδικός προσωπικού, βαθμός και θέση φύλαξης. Η ταμπέλα θα φέρει πρόσφατη 

έγχρωμη φωτογραφία, σφραγισμένη από τον ανάδοχο. Επίσης θα έχει πάντοτε άψογη εξωτερική 

εμφάνιση. 
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2. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις .   

3. Έχει την προβλεπόμενη άδεια του Ν. 2518/1997. 

4. Διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας και ευγένειας με το κοινό.   

5. Θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας ώστε να 

είναι σε θέση αν απαιτηθεί να τις χειριστεί πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες 

ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και με ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο συμβάν π.χ. 

διάρρηξη, πυρκαγιά, τρομοκρατική απειλή.  

6. Θα ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με το χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας (κυρίως 

πυροσβεστήρων), ώστε να είναι σε θέση, εφόσον απαιτηθεί, να χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό 

αυτό, με βάση το σχεδιάγραμμα που θα χορηγηθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

7. Θα παραμένει σταθερό για να μην γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα με την εξαίρεση 

περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών φύλαξης. 

8. Όλοι οι εργαζόμενοι της φύλαξης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να 

έχουν όριο ηλικίας 22-50 ετών. 

9. Οφείλει να διαθέτει κατάλληλο αντικαταστάτη όμοιων προσόντων σε περίπτωση απουσίας. 

10. Οι φύλακες σε όλες τις βάρδιες να έχουν μαζί τους κινητούς ασυρμάτους για να 

επικοινωνούν, τόσο μεταξύ τους ανά πάσα στιγμή, όσο και με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τη 

Νοσηλευτική Διεύθυνση κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, το τηλεφωνικό κέντρο του 

Νοσοκομείου, να ενημερώνουν σε ποιο τμήμα και αριθμό εσωτερικού τηλεφώνου βρίσκονται ανά 

πάσα στιγμή, καθώς και την ειδοποίηση αρχών ασφαλείας σε περίπτωση ανάγκης. 

 

 

4. Υποχρεώσεις αναδόχου προς τρίτους 

 

Η ανάδοχος επιχείρηση είναι υποχρεωμένη: 

 

1. Να μισθοδοτεί και να καταβάλλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το 

προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με ευθύνη και έξοδά της καθώς και στους φορείς 

επικουρικής ασφάλισης εφόσον υπάρχουν, μη έχοντας το Νοσοκομείο οποιαδήποτε άλλη σχέση με 

το προσωπικό αυτό. 
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2. Να υποβάλλει προς έλεγχο ανά μήνα, ονομαστικές καταστάσεις τις αρμόδιας Επιθεώρησης 

Εργασίας, οι οποίες θα εμφανίζουν όλο το προσωπικό του Αναδόχου που διαθέτει στο Νοσοκομείο.    

3. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της τον κίνδυνο 

της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και παρεπόμενες ζημιές που προκαλούνται 

από υπαιτιότητα της εταιρείας ή των υπαλλήλων της σε περιουσιακά τρίτων. Το Νοσοκομείο, το εν 

γένει προσωπικό του καθώς και η περιουσία του θεωρούνται τρίτοι σύμφωνα με τους όρους της 

διασταυρούμενης ευθύνης και καλύπτονται από την ως άνω ασφάλιση. 

4. Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 

ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν με το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο δεν θα έχει καμία 

νομική σχέση με το προσωπικό του αναδόχου, ούτε θα αναλάβει καμία εργασιακή ή άλλη σχέση 

αστικής ή ποινικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος. 

5. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργειά τους που αντιβαίνει 

τον ποινικό κώδικα. 

6. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε φύλακα με 

κατάλληλο αντικαταστάτη, σε περίπτωση που ο φύλακας αποδειχθεί ανεπαρκής στην εκτέλεση των 

καθηκόντων του ή δεν τηρήσει την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά και τις οδηγίες των 

αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου. 

7. Θα υποβάλλεται μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού στο οποίο θα εμφανίζεται η 

υπηρεσία κάθε υπαλλήλου.  

8. Θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα απασχολεί. Επίσης 

θα υποβάλει  ημερήσια κατάσταση παρουσίας στο Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού. 

9. Η ανάδοχος επιχείρηση ευθύνεται για την άμεση εποπτεία του προσωπικού της. Θα ασκείται δε 

από οριζόμενο εκπρόσωπο της από τους ήδη απασχολούμενους, στον  καθορισμένο τόπο 

εργασίας. Ο εν λόγω εκπρόσωπος θα είναι υπεύθυνος αποκλειστικά και μόνο για το προσωπικό της 

επιχείρησης. Ο εκπρόσωπος και όλοι οι λοιποί φύλακες της επιχείρησης οφείλουν να ακολουθούν 

άνευ αντιρρήσεων τις οδηγίες και υποδείξεις του κάθε φορά ορισμένου από το Νοσοκομείο 

Αρχιφύλακα ΙΔΟΧ. 

10. Είναι υποχρεωμένη η ανάδοχος εταιρεία να γνωστοποιεί στους υπαλλήλους της γραπτώς το 

καθηκοντολόγιο, όπως ορίζεται από την Διοίκηση του  Νοσοκομείου.   
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5. Καθηκοντολόγιο 
 

 Οι φύλακες θα εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση  

 Εντολές θα λαμβάνουν από το Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού, και επιπλέον από: τον 

Διοικητή, τον Αναπληρωτή Διοικητή, την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ή την Τομεάρχη που 

την αναπληρώνει), την Διοικητική Διευθύντρια, την Εφημερεύουσα (κατά τις απογευματινές και 

νυχτερινές βάρδιες), καθώς και από τον Ιατρό που έχει την διεύθυνση των ΤΕΠ (ή τον αντικαταστάτη 

του). 

 

5.1 Ειδικό καθηκοντολόγιο ανά βάρδια και χώρο φύλαξης 

α. Πρωινή – απογευματινή- νυχτερινή βάρδια  

 

Οι φύλακες και των δύο εισόδων του Νοσοκομείου υποχρεούνται: 

1. Να ελέγχουν τα εισερχόμενα αυτοκίνητα και τους επισκέπτες σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Διοίκησης. 

2. Να συντονίζουν και να διατηρούν ελεύθερο τον χώρο εισόδου- εξόδου των ασθενοφόρων και 

των ΙΧ  τα οποία μεταφέρουν έκτακτα περιστατικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του 

προσωπικού του ΕΚΑΒ όσο και του Νοσοκομείου. 

3. Να μην εγκαταλείπουν το πόστο του σε καμία περίπτωση. 

4. Να ενημερώνουν τους συναδέλφους τους οι οποίοι βρίσκονται στις πληροφορίες ή την 

εφημερία, εάν παρατηρήσουν κακοποιά ή ύποπτα άτομα. 

5. Να τηρείται βιβλίο συμβάντων  και σε περίπτωση ύπαρξης προβλήματος ο εκάστοτε 

φύλακας θα συντάσσει σχετική αναφορά την οποία θα παραδίδει άμεσα στο Γραφείο 

Διοίκησης. 
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β .Καθήκοντα υπαλλήλων χώρου υποδοχής 

Βασικό καθήκον τους είναι η σωστή πληροφόρηση του πολίτη σχετικά με τη λειτουργία του 

Νοσοκομείου Βεβαίως, δεν ξεχνούν την πραγματική τους ιδιότητα (security), άρα για 

οποιονδήποτε λόγο μπορούν να ενεργήσουν και ως φύλακες. 

 

γ .Καθήκοντα υπαλλήλων εντός των χώρων του Νοσοκομείου 

1. Η αποτροπή δημιουργίας επεισοδίων σε βάρος των Εργαζομένων στον χώρο του 

Νοσοκομείου και η άμεση παρέμβασή τους, για την προστασία των ασθενών, του 

προσωπικού, των επισκεπτών- πολιτών και της περιουσίας του ιδρύματος. 

2. Η άμεση ενημέρωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, ως και των αρμοδίων Διοικητικών 

αρχών για κάθε παράνομη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή τους, ως και η παροχή 

κάθε βοήθειας που ήθελε ζητηθεί από αυτές. 

3. Υποχρεούνται να καταθέτουν ενώπιον των αστυνομικών  ή δικαστικών αρχών για συμβάντα 

στα οποία ήταν μάρτυρες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης 

των ιατρών στους θαλάμους των ασθενών να απομακρύνουν τους επισκέπτες από το τμήμα. 

4. Υποχρεούνται να απομακρύνουν από το χώρο του Νοσοκομείου μικροπωλητές ή 

περιθωριακά άτομα και γενικά πρόσωπα που, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης του 

Νοσοκομείου, απαγορεύεται η είσοδός τους στο τμήμα. 

5. Να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν οποιανδήποτε απειλή στον χώρο φύλαξης από 

ταραχοποιά άτομα ή άτομα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ κλπ. 

6. Υποχρεούνται σε τακτική διέλευση στους χώρους που δεν λειτουργούν κατά τις 

απογευματινές και νυχτερινές ώρες (ισόγειο, αποθήκες, φαρμακείο, τροφοδοσία, κλπ) και να 

κάνουν έλεγχο αν έχουν κλειδωθεί. Επίσης, υποχρεούνται να επισκέπτονται τακτικά τα 

νοσηλευτικά τμήματα κατά τη νυκτερινή βάρδια. 

 

 δ. Καθήκοντα υπαλλήλων που εργάζονται στο ΤΕΠ 
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1. Οι υπάλληλοι που θα βρίσκονται στην είσοδο του ΤΕΠ δεν θα επιτρέπουν την είσοδο 

συνοδών, εκτός εάν ο ασθενής δεν είναι περιπατητικός, μόνο τότε θα επιτρέπεται η είσοδος 

ενός συνοδού. Σε καμία περίπτωση δεν απομακρύνονται οι φύλακες για οποιονδήποτε λόγο. 

2. Ασθενείς περιπατητικοί ή μεταφερόμενοι από συγγενείς με δικό τους αυτοκίνητο ερωτώνται 

διακριτικά, αυτοί ή οι συνοδοί τους, εάν είχαν ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια ή εάν έχουν 

προγραμματισμένο ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου. Στην τελευταία 

περίπτωση θα τους κατευθύνουν προς το χώρο των εξωτερικών ιατρείων στο ισόγειο. 

3. Να γίνεται συνεχής έλεγχος των αιθουσών, ώστε να μην παραμένουν συνοδοί που δεν είναι 

απαραίτητοι κατά την κρίση του προσωπικού της εφημερίας. 

4. Να επιλαμβάνονται για την αποσόβηση παρεξηγήσεων των συγγενών του ασθενούς ως 

προς την προτεραιότητα εξέτασης, διότι είναι αυτονόητο ότι προηγείται το βαρύ περιστατικό 

και όχι αυτό που προσήλθε πρώτο. 

5. Να ελέγχουν και να επιτηρούν όλο το χώρο του ΤΕΠ για άτομα ύποπτα, ναρκομανείς, 

κλέφτες κλπ. 

6. Ένα άτομο να βρίσκεται μπροστά από το Ακτινολογικό- Παθολογικό Ιατρείο, προκειμένου να 

τηρείται η σειρά προτεραιότητας, εκτός  των εξαιρέσεων (βαρύ περιστατικό) όπου δίνεται 

προτεραιότητα από τον υπεύθυνο του ΤΕΠ και η απαγόρευση εισόδου επισκεπτών από την 

είσοδο της Ηρώων Πολυτεχνείου. 

7. Να μην απομακρύνονται τα άτομα αυτά από τον χώρο του ΤΕΠ για κανένα λόγο (ακόμα και 

για να καλύψουν άλλες ανάγκες του Νοσοκομείου). 

8. Να μην ξεχνούν ότι εργάζονται σε Νοσοκομείο και επομένως η κατάσταση των ασθενών είναι      

αυτή που δημιουργεί στους συγγενείς αγωνία, φόβο, νευρικότητα καθώς και στο προσωπικό, 

Ιατρούς και Νοσηλευτές οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ένταση και ενδεχομένως να είναι εριστικοί. 

Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται από την πλευρά των υπαλλήλων της ασφάλειας να είναι 

οπλισμένοι με μεγάλη ψυχραιμία, υπομονή και ευγένεια 
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                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Αριθμός εργαζομένων για κάθε μέρα 

εργασίας 

 Άτομα/Ημέρα 

2 Ώρες εργασίας εργαζόμενου για κάθε 

ημέρα  

 Ώρες/Ημέρα 

3 Ημέρες εργασίας εργαζόμενου για τη 
περίοδο παροχής της υπηρεσίας  ( 12 

μήνες) 

  

4 Προβλεπόμενο ωρομίσθιο 
εργαζόμενου          (βάσει Σ.Σ.Ε. στην 

οποία τυχόν υπάγεται) 

 €/ώρα 

5 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού 
που αφορά τις πάσης φύσεως  

νόμιμες αποδοχές για το σύνολο των 
εργαζομένων τη περίοδο παροχής 

υπηρεσίας(12 μήνες) 

 € 

6 Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με 
βάσει τα προϋπολογισθέντα ποσά για 

το σύνολο των εργαζομένων την 
περίοδο παροχής υπηρεσίας (12 

μήνες) 

 € 

7 Κόστος αναλωσίμων  € 

8 Εργολαβικό κέρδος % € 

9 Νόμιμες Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 
κρατήσεις 

 € 

10 Διοικητικό κόστος παροχής 

Υπηρεσιών  

 € 

11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 
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12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ    
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 € 

13 ΦΠΑ % € 

14 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ( 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 

15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 ΕΥΡΩ 

16 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην 
οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόμενοι) 

 Περιγραφή 

 

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη 

επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Εάν στη στήλη 

αξία προ ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής αριθμητικώς και της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται 

υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι αναγραφόμενες τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% 

► Η Αναθέτουσα Αρχή, ως εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών φύλαξης ορίζει τουλάχιστον το 2% (δύο τοις εκατό του προσφερόμενου 

συνολικού κόστους). Το ανωτέρω % ποσοστό ελέγχεται διαιρώντας το διοικητικό 

κόστος προς το συνολικό προσφερόμενο κόστος.  

Αντίστοιχα ελέγχεται και το % ποσοστό για τις νόμιμες υπέρ δημοσίου κρατήσεις οι 

οποίες έχουν ως εξής: 0,1% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.  

Συνημμένο: Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 

 

(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα) 

 

Υπογραφή 

 Νόμιμου Εκπροσώπου……………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΣΞ46906Π-Ν68




		2022-11-09T14:50:15+0200
	MARIA MAKRI


		2022-11-09T15:05:10+0200
	Athens




