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                       ΑΝΑΡΤΗΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                    Νάξος  14-7-2020 

                                    Αριθ. Πρωτ.:5633  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ς  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

Πληροφορίες: Καραγιάννη Α. 

Ταχ. Δ/νση:  Χώρα Νάξου,  

Τ.Κ.:               84300 

Τηλέφωνο:  2285360506 

FAX:              2285360650 

EMAIΛ:         karagianni@naxoshospital.gr 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

To ΓΝ-ΚΥ Νάξου έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Το Ν.2362/95  «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις».  

2. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τις 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.   

5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».  

6. Τις διατάξεις 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”. 

7. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

8. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα. 

9. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

10. Το με αριθ. Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ.4. 
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11. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης κορωνοϊού». 

12. Το με αριθ. Πρωτ. Οικ.13813/28-02-2020 έγγραφο του Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας, «Ανάπτυξη 

νέων κλινών για τη νοσηλεία ήπιων περιστατικών με λοίμωξη SARS-CoV-2 κορωνοϊός. 

13. Tο με αριθμ.14190/28-02-2020 έγγραφο του Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας. 

14. Το άρθρο 19 του ν. 4675 (ΦΕΚ 54/Α’/11-03-2020) «Πρόσληψη, προστασία και προαγωγή 

της υγείας – ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις». 

15. Οι διατάξεις της Π.Ν.Π. άρθρο 16 (ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και την 

ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του».  

16. Το με αριθ. πρωτ. 16481/13-03-2020 αίτημα της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου προς το 

ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. σχετικά με την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών Υπηρεσιών Φύλαξης των Νέων 

Ιατρείων στο Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» για την αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-CoV-2 

(κορωνοιός) διάρκειας τριών (3) μηνών. 

17. Οι διατάξεις της Π. Ν. Π. άρθρο 26 (ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».  

18. Η υπ’ αρ. 57/2020 απόφαση που έχει καταχωρηθεί στο υπ’ αρ. 2ο πρακτικό  της από 20-5-

2020 Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΓΝ Σύρου και ΓΝ-

ΚΥ Νάξου. 

19. Το Πρακτικό της 118ης συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. θέμα 12ο σχετικά με την έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών Υπηρεσιών Φύλαξης των χώρων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου για την 

αντιμετώπιση της λοίμωξης SARS-CoV-2 για διάστημα από την ημερομηνία καταχώρισης της 

υπογραφείσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 13-9-2020 σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 26 (ΦΕΚ 

64/Α/14-03-2020)). 

20. Την αναγκαιότητα  παροχής υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου 

λαμβάνοντας υπόψη τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και με δεδομένο το γεγονός ότι 

εξαιτίας της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID -19 έχουν δημιουργηθεί αυξημένες ανάγκες 

για το Νοσοκομείο. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με 

έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών  σφραγισμένων  προσφορών για την επείγουσα 

παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, για τη διαφύλαξη της 

δημόσιας υγείας και με δεδομένο το γεγονός ότι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-

CoV-2, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων 

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, SARS-CoV-2, σε εφαρμογή 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».  σε βάρος 

του ΚΑΕ 0439. 

 

Ημερομηνία Λήξης: 17/07/2020 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

             ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του 

ΓΝ-ΚΥ Νάξου 

17/07/2020 

ημέρα Παρασκευή και 

ώρα έως 14:30 π.μ. 

Τμήμα 

Οικονομικού του 

ΓΝ-ΚΥ Νάξου 

20/07/2020 

ημέρα Δευτέρα και 

ώρα έως 9:15 π.μ. 

 

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 17η Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 

π.μ. και θα απευθύνονται στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται 

εκπρόθεσμες. 

Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 9:15 π.μ.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) από τριμελή  επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.  

Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο  της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν 

κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί, με ποινή απόρριψης.   

Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης 

και υπογραφή του προσφέροντα. 

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 που 

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 . 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Οικονομικό Τμήμα ή από την 

ιστοσελίδα του ΓΝ-ΚΥ Νάξου (www.naxoshospital.gr) ή από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Υγείας (www.moh.gov.gr ). 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επείγουσα παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ των χώρων 

του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Νάξου, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας 

και με δεδομένο το γεγονός ότι εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-όπου 

θα  νοσηλευθούν ασθενείς προσβεβλημένοι από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, κατά παρέκκλιση 

όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση των 

έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, SARS-CoV-2, για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Νάξου, σε 

εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020) «Κατεπείγοντα 

μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού SARS-CoV-2», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 0439. 

Σας γνωρίζουμε  ότι : 

 Οι προσφορές υποβάλλονται τόσο στην τεχνική προσφορά στην οποία θα αναλύεται 

ξεχωριστά η τεχνική περιγραφή όσο και στην οικονομική  προσφορά στην οποία θα αναλύεται 

ξεχωριστά. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής.   

 To ΓΝ-ΚΥ Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση  της 

προσφερόμενης τιμής  με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή 

ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν 

διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 

προσφορές.  

  Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) 

ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 

πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με 

προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν 

όποιου άλλου εγγράφου  ζητηθεί από το Οικονομικό Τμήμα. 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παροχή της υπηρεσίας. 

 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παραλαβή των 

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. 

α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016) 

 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το ΓΝ-

ΚΥ Νάξου. 
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 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει.  

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται 

δεκτές. 

 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παροχή των υπηρεσιών, 

γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές 

υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας, από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ. 

 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 Η Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Λόγω του επείγοντος και προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι 

διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση 

σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς). 

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να μεριμνήσουν 

ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (τα οποία 

αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση). 

Λόγω του επείγοντος μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης θα δοθεί προθεσμία 

τριών (3) ημερών στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και την 

εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, του Διαχειριστή της 

εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. εάν πρόκειται για 

Α.Ε.  

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει 

εκδοθεί  εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήμεροι προς 

τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία προς όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή εισφορών. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

- Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 

- Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή 

εκπροσωπούν την εταιρεία σας 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς σας (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 

παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήμεροι προς τις 

υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία προς όλους τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή εισφορών. 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

- Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης, 
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- Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή 

εκπροσωπούν την εταιρεία σας 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί 

εντός του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις σας. 

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς σας (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 

του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις σας. 

6. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του. 

7. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε 

περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών. 

8. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή ότι δεν έχει επέλθει 

καμία μεταβολή στην εταιρεία με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

10. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί 

σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη 

λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται 

από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(Παροχής Υπηρεσιών) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 5.375,00€ καθαρή αξία και μεικτή αξία 6.665,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ανά μήνα. 

Περιγραφή της Παρεχόμενης Υπηρεσίας   

Έργο : Η επείγουσα παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ του ΓΝ-ΚΥ Νάξου  όπου νοσηλεύονται 

ασθενείς που είναι ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μέχρι τη 

διακομιδή τους σε νοσοκομείο αναφοράς. 

Αντικείμενο του έργου:  

Κύριος του Έργου είναι το ΓΝ-ΚΥ Νάξου. 

Το έργο αφορά: 

την παροχή υπηρεσιών ΦΥΛΑΞΗΣ του ΓΝ-ΚΥ Νάξου  όπου νοσηλεύονται ασθενείς που είναι 

ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μέχρι τη διακομιδή τους σε 

νοσοκομείο αναφοράς στη διεύθυνση Χώρα Νάξου. 

Προσωπικό φύλαξης: τρία (3) άτομα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Χώροι – ωράριο φύλαξης :  

Κύριοι χώροι φύλαξης είναι  οι χώροι του ΓΝ-ΚΥ Νάξου  όπου νοσηλεύονται ασθενείς που 

είναι ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού SARS-CoV-2. 

Η φύλαξη θα γίνεται καθημερινά (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) επί 16ωρο και θα 

καλύπτονται σε πάγια βάση, βάρδιες απογευματινές (15:00-23:00) και νυχτερινές (23:00-

07:00) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών όπου θα πρέπει να καλύπτεται όλο το 

24ωρο, με την παροχή ενός (1) φύλακα ανά βάρδια (πρωί, απόγευμα και νύχτα). Οι 

υπόλοιπες πρωινές βάρδιες της εβδομάδος καλύπτονται από ωφελούμενο του ΟΑΕΔ, 

ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη από τη σύμβαση κάλυψης και επιπλέον 

πρωινών βαρδιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) όταν ο εν λόγω υπάλληλος 

βρίσκεται σε άδεια. Σε κάθε περίπτωση για κάθε βάρδια ζητείται ένας φύλακας. 

Κάθε βάρδια θα παραμένει στη θέση της μέχρι να αντικατασταθεί από την επόμενη βάρδια. 

Ένας Υπάλληλος της εταιρείας, ως Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα έχει τον γενικό συντονισμό 

του έργου και την επικοινωνία με τους αρμόδιους της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Χρόνος φύλαξης: 

Το χρονικό διάστημα φύλαξης θα αφορά από την ημερομηνία καταχώρησης της υπογραφείσας  

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ έως τις 13-9-2020 σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 26 (ΦΕΚ 64/Α΄/14-

03-2020) . 

Το ΓΝ-ΚΥ Νάξου έχει δικαίωμα μονομερώς, να τροποποιήσει τους χώρους ή το ωράριο 

φύλαξης, με αντίστοιχη μείωση της οικονομικής της υποχρέωσης έναντι του Αναδόχου, χωρίς 

αυτός να μπορεί να προβάλει καμία αξίωση έναντι του Δημοσίου.  

 

Υποχρεώσεις του αναδόχου: 

Ο ανάδοχος τηρεί και θα τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις καθώς και τις 

υποχρεώσεις της σύμβασης και της προσφοράς.  

Ο ανάδοχος δεν θα εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που 

απορρέουν από τη σύμβαση. 

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από τον ίδιο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους θα υποχρεούται μόνον ο ίδιος προς αποκατάστασή της. 

Ο ανάδοχος και οι εργαζόμενοι σε αυτόν θα κατέχουν αντιστοίχως ειδική άδεια λειτουργίας 

και άδεια εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/97, άρ. 2 & 3 και θα τηρούν όλες τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6, του προαναφερόμενου νόμου και 

πιστοποιητικό ISO της σειράς 9001:2008 από κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με την 

(Κ.Υ.Α.) ΔΥ 7/2480/94 ΦΕΚ 679/Β/94 καθώς και ότι άλλες διατάξεις ισχύουν σήμερα. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλοι οι φύλακες, που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη φύλαξη είναι άριστα εκπαιδευμένοι και 

έμπειροι στη φύλαξη ανάλογων εγκαταστάσεων. 

Θα διαθέτουν άδεια εργασίας βάσει του ν. 2518/97. 

Θα είναι ενδεδυμένοι με την ειδική στολή με τα διακριτικά της εταιρείας και εφοδιασμένοι με 

ειδικό Δελτίο ταυτότητας (μικρή ταμπέλα στο αριστερό ημιθωράκιο όπου θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η επωνυμία της επιχείρησης κλπ.). Παράλληλα, θα είναι 

εφοδιασμένοι με ειδικό αλεξίσφαιρο γιλέκο, που θα φορά το προσωπικό ασφαλείας 

υποχρεωτικά (βάσει νόμου – ΦΕΚ 2039/22-9-2009, με ισχύ από 20-6-2010) κατά τη βάρδιά 

του. 
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Ο ανάδοχος θα διαθέτει: 

Βιβλίο παρουσίας, στο οποίο θα υπογράφουν τόσο ο απερχόμενος όσο και ο αναλαμβάνων 

καθήκοντα φύλακας, καθώς και η ακριβής ώρα που έγινε η αλλαγή το οποίο θα παραδίδεται 

καθημερινά  στους υπαλλήλους που θα ορισθούν ως μέλη  της επιτροπής, παρακολούθησης 

και καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Βιβλίο συμβάντων, στο οποίο θα καταγράφονται γεγονότα/καταστάσεις που πρέπει να 

προσεχθούν από τη βάρδια που ακολουθεί ή τυχόν παρατηρήσεις του, προτάσεις που πρέπει 

να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους και το οποίο θα παραδίδεται καθημερινά στους 

υπαλλήλους της ανωτέρω επιτροπής. 

Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη φύλαξη των 

εγκαταστάσεων.  

Έκτακτη ανάγκη – κλήση Βοήθειας. 

Σε περίπτωση απρόβλεπτης κατάστασης κατά τη φύλαξη των χώρων, ο εκάστοτε φύλακας είναι 

υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με την Αστυνομία ή την Πυροσβεστική κ.λπ., την Διοίκηση 

του Νοσοκομείου, καθώς και με την εταιρεία του. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Το προσωπικό φύλαξης που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος : 

 Θα φέρει άδεια άσκησης επαγγέλματος και θα είναι άριστα εκπαιδευμένο, ικανό και 

έμπειρο, στη φύλαξη και ασφάλεια χώρων άθροισης κοινού. Εκτός από την κατά νόμο 

άδεια θα διακρίνεται για το ήθος, την ευπρεπή εμφάνιση και τον σωστό τρόπο 

συμπεριφοράς. 

 Θα είναι υγιές και λευκού ποινικού μητρώου. 

 Θα φορά στολή με τα διακριτικά της εταιρείας , θα είναι εφοδιασμένο με ειδικό Δελτίο 

Ταυτότητας και με όλο τον εξοπλισμό του, για την ορθή εκτέλεση της φύλαξης. 

 Το προσωπικό θα διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας με το κοινό και θα 

είναι σε θέση να καθοδηγήσει τους ασθενείς και τους συνοδούς τους σχετικά με τους 

ισχύοντες κανόνες εισόδου τους στο νοσοκομείο καθώς και το χώρο που θα πρέπει να 

κατευθυνθούν προκειμένου να εξεταστούν. 

 Θα έχει γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση, αντιμετώπιση 

κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων βοηθειών κλπ. 

 Θα γνωρίζει καλά την ελληνική γλώσσα και θα έχει τη δυνατότητα άνετης επικοινωνίας 

με το κοινό. Δεν θα πέφτει σε παραπτώματα εν ώρα εργασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 

μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε κατάσταση με την πορεία του κάθε εργαζόμενου. 
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 Επίσης η αναθέτουσα αρχή θα μπορεί να αναθέσει πρόσθετα καθήκοντα στο φύλακα 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες (π.χ. λήψη τηλεφωνικών κλήσεων και διανομή τους) 

 Θα εργάζεται αποκλειστικά στην ανάδοχο εταιρεία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 Αποτροπή εισόδου διαφόρων ατόμων άνευ αντικειμένου, σε περίπτωση δε πρόκλησης 

επεισοδίων, η άμεση επέμβαση και καταστολή τους.  

 Η προστασία και περιφρούρηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας των 

εγκαταστάσεων των Ιατρείων. 

 Η κλήση της Αστυνομίας για σύλληψη και προσαγωγή ατόμων, που διασαλεύουν την 

τάξη εντός των χώρων των Ιατρείων ή προκαλούν επεισόδια, που θέτουν σε κίνδυνο 

την περιουσία των εγκαταστάσεων των Ιατρείων καθώς και η παράστασή τους στις 

Δικαστικές αρχές, όποτε χρειαστεί. 

 Η καταστολή πυρκαγιάς άμεσα και ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

 Άμεση ενημέρωση της Διοίκησης του Νοσοκομείου σε περίπτωση παρατεταμένης 

διακοπής ρεύματος 

 Τα γενικά καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας  θα αναλύονται στην προσφορά του 

αναδόχου.  

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Ακολουθεί πιστά : 

 Τις γνώσεις, τις πρακτικές και τους τρόπους κατάσβεσης στους οποίους εκπαιδεύτηκε. 

 Τις οδηγίες που έχει πάρει και οι οποίες είναι καταγεγραμμένες στον Κανονισμό Ασφαλείας 

της φύλαξης, ταυτόχρονα ενημερώνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Κεντρικό Σταθμό της 

εταιρείας του και την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ. 

Σε περίπτωση που φυσικό φαινόμενο ( πλημμύρα, σεισμός κλπ.) προκαλέσει ζημία ή κίνδυνο 

ζημίας στο φυλασσόμενο χώρο χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο διαθέτει, για να προλάβει ή να 

περιορίσει την έκταση της ζημίας και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει πάρει 

ειδοποιώντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη υπηρεσία (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ κλπ.) τον Κεντρικό 

Σταθμό της εταιρείας του και την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Σε περίπτωση που άλλα αίτια προκαλούν ζημία ή ενέχουν κίνδυνο να προκαλέσουν ζημίες στο 

φυλασσόμενο χώρο ( ληστεία, κλοπή, διάρρηξη, εσκεμμένη φθορά κλπ.) προσπαθεί να τα 
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αποτρέψει με τις μεθόδους, στις οποίες έχει εκπαιδευτεί από την εταιρεία και ταυτόχρονα 

ειδοποιεί την αστυνομία, τον Κεντρικό Σταθμό και την Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

 

 

H AN. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ 

 


