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                                                                                   ΦΑΪΓΑΡΙ  04 ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013                                                                               

ΓΙΔΥΚΡΙΝΙΣΔΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΔΣ ΣΤΗΝ ΓΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΗΜΟΣΙΟΥ 
ΓΙΔΘΝΟΥΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟΥ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   137/704801/04-01-13.            
1. Σηελ ζειίδα ηξία (3) ηεο Δηαθήξπμεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68  ηνπ λ.3863/2010 

ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 1 ηνπ 
λ.4046/2012  ζύκθσλα  κε ηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη όηη  «1. Από 14-2-2012 θαη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ηα θαηώηαηα 
δηακνξθσκέλα όξηα κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηεο από 15-7-2010 ηζρύνπζαο Εζληθήο 
Γεληθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαλ θαη ίζρπαλ θαηά ηελ 
1-1-2012 κεηώλνληαη θαηά 22%....». 

2. Σηελ παξάγξαθν Α.2.1 ηεο ζειίδαο ηξηάληα ελλέα (39),  ν αλαθεξόκελνο πίλαθαο  
“Αλάιπζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο”  πνπ βξίζθεηαη σο ππόδεηγκα ζηελ ζειίδα εμήληα  
έλα (61), ηξνπνπνηείηαη όπσο επηζπλάπηεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα (ηνπ παξόληνο 
εγγξάθνπ) θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αθνύ ιεθζνύλ ππ’ όςε νη 
δηεπθξηλίζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ.  

3. Σηελ ζειίδα ζαξάληα (40), όπνπ αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 
πξόηαζε «ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα απαζρνιεί ηξηάληα επηά (37)  άηνκα 

πιένλ νη αληηθαηαζηάηεο ηνπο»  αληηθαζίζηαηαη θαη αλαιύεηαη κε ηα αθόινπζα: «Ο 

ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα απαζρνιεί :  

a. Δέθα νθηώ (18) άηνκα, ζπλεπηθνπξνύκελα από ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο, κε 

πιήξε απαζρόιεζε επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Η πιήξεο απαζρόιεζε 

εξκελεύεηαη σο πέληε εκέξεο εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα γηα νθηώ ώξεο εκεξεζίσο. 

Εμ απηώλ νη 17  ζα εξγάδνληαη 5 ώξεο ην πξσί θαη 3 ώξεο ην απόγεπκα, δειαδή 5 

εκέξεο εξγαζίαο θαηαλεκεκέλεο ζε επηά εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, θαζεκεξηλέο θαη 

αξγίεο. Έλα (1)  άηνκν  ζα  εξγάδεηαη  απνθιεηζηηθά λύρηα από ηηο 23: 00   κέρξη 

θαη 7: 00  ηεο επνκέλεο, όπσο παξαπάλσ, θαζεκεξηλέο θαη αξγίεο. Οη 

αληηθαηαζηάηεο απηώλ ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ έμη  (6)  άηνκα.Δηλαδή ηο ζύνολο 

ηων εργαζομένων ποσ θα εργάζονηαι ζηο Νοζοκομείο με πλήρη 

απαζτόληζη  μαζί με ηοσς ανηικαηαζηάηες ηοσς δεν μπορεί να είναι 

λιγόηεροι από είκοζι ηέζζερις (24).  
b. Είθνζη (23) άηνκα ζα εξγάδνληαη κε κεξηθή απαζρόιεζε  δηάξθεηαο 5 σξώλ κόλν 

πξσί. Τα έμη (6) άηνκα εμ απηώλ ζα εξγάδνληαη  από Δεπηέξα έσο ηελ Παξαζθεπή, 
όρη Σαββαηνθύξηαθν θαη όρη ηηο επίζεκεο αξγίεο, ελώ νη ππόινηπνη δεθαεπηά (17), 
καδί κε ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο, ζα εξγάδνληαη επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. Είλαη 
ζαθέο όηη γηα ηνπο έμη (6) εξγαδόκελνπο δελ ρξεηάδνληαη αληηθαηαζηάηεο, ελώ νη 
αληηθαηαζηάηεο  ησλ  ππνινίπσλ  δέθα  επηά  (17) ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηέζζεξα 

(4) άηνκα. Δηλαδή ηο ζύνολο ηων εργαζομένων ποσ θα απαζτολούνηαι ζηο 

Νοζοκομείο  με  μερική απαζτόληζη  μαζί με ηοσς ανηικαηαζηάηες δεν 

μπορεί να είναι λιγόηεροι από είκοζι επηά (27). Τν θνζηνινγηθό ηζνδύλακν 

ησλ είθνζη επηά (27) εξγαδνκέλσλ κεξηθήο απαζρόιεζεο εθθξάδεηαη κε δέθα επηά 

(17) άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο.   

c. Η θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα 

νξίδεηαη  από ηνλ ππεύζπλν ηνπ  Γξαθείνπ Επηζηαζίαο».  
Οη ζπλνιηθνί ρώξνη, πξνο θαζαξηζκό, παξακέλνπλ σο έρνπλ ζηελ αξρηθή δηαθήξπμε. 

                                                               



                                                                 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ  

α/α ΣΟΙΥΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

* 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΚΑΣ'ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ 

1α 

Μηθηέο απνδνρέο πξνζωπηθνύ (θαζα-

ξηζηέο – ζηξηεο) κε πιήξε απαζρόιεζε 

18 άηνκα + 6 αληηθαηαζηάηεο ζύλνιν 

24 άηνκα 

24  άηνκα      

 

 

  

1β 

Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ 
(θαζαξηζηέο –ζηξηεο ) κε κεξηθή 
απαζρόιεζε (πεληάσξν)  23 άηνκα + 4 
αληηθαηαζηάηεο  ζύλνιν 27 άηνκα  

Όπωο ζηελ 

ζεκείωζε 1 

ηζνδύλακν 

κε 17 άηνκα 

πιήξνπο 

απαζρόιε-

ζεο 

 

   

2 Εηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδόηνπ        

3 

Κόζηνο επηδόκαηνο αδείαο 

(πεξηιακβαλνκέλωλ θαη εηζθνξώλ ΙΚΑ 

ηνπ εξγνδόηε) 
       

4 

Κόζηνο δώξωλ Πάζρα - 

Υξηζηνπγέλλωλ (πεξηιακβαλνκέλωλ 

θαη εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδόηε) 
       

5 

Επηπιένλ θόζηνο Κπξηαθώλ-Αξγηώλ 

θαη λπθηεξηλήο εξγαζίαο ηνπ ελόο  

αηόκνπ (πεξηιακβαλνκέλωλ θαη 

εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδόηε) 

       

6 
Κόζηνο αληηθαηαζηαηώλ εξγαδνκέλωλ 

ζε θαλνληθή άδεηα 
       

7 

Κόζηνο αλαιωζίκωλ πιηθώλ (ζάθνη 

απνξξηκκάηωλ, απνξξππαληηθά, ραξηηά 

πγείαο, πγξό ζαπνύλη,  ρεηξνπεηζέηεο) 
      

8 

Κόζηνο εξγαιείωλ θαη κεραλεκάηωλ 

θαζαξηζκνύ (απνζβέζεηο, βιάβεο, 

ζπληήξεζε) 
      

9 

Κόζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, αζθάιεηαο  & 

πγηεηλήο (ΜΑΠ), ινηπά έμνδα 
      

10 
Νόκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο 

ηηκνινγίνπ  
      

11 Εξγνιαβηθό θέξδνο       

   Τ Ν Ο Λ Ο, ( € )     (άλεπ ΦΠΑ)       

* εκείωζε 1 : Πιήζνο εξγαδνκέλωλ (πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ αηόκωλ ξεπό) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

απαηηνύκελεο εξγαηώξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά ηζνδύλακν θαη εθθξαζκέλν ζε άηνκα πιήξνπο 

απαζρόιεζεο. ε πεξίπηωζε πνπ θαηαιήγεη απηόο ν αξηζκόο ηωλ ηζνδπλάκωλ ζε όρη αθέξαην αξηζκό ζα 

ππνινγίδεηαη ζηελ ακέζωο επόκελε αθέξαηε κνλάδα, δειαδή ν αξηζκόο απηόο νξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαθήξπμε κε ηζνδύλακν 17 αηόκωλ. 

 



** Σημείφζη 2 : Ο παραπάλφ πίλαθας ζσκπιερϋλεηαη (τφρίς λα ηροποποηεζεί ε κορθή 
ηοσ) απω ηοσς δηαγφληδωκελοσς ζϊκθφλα κε ηελ θείκελε εργαηηθή λοκοζεζία θαη 
προζθοκίδεηαη ζηελ οηθολοκηθή προζθορά κε ποηλή απαραδέθηοσ ηες προζθοράς. 
 
 
    4. Όπφς γίλεηαη αληηιεπηω, ιωγφ ηες θϊζεφς ηοσ τϋροσ προς θαζαρηζκω 
(λοζοθοκείο), αιιά θαη ηες εηδηθής κορθής ηοσ (υστηαηρείο), ηοσιάτηζηολ  ηο έλα ηρίηο 
(1/3) ηφλ εργαδοκέλφλ, δειαδή  οθηϋ (8) εργαδωκελοη απω ηοσς εηθοζηηέζζερης  (24) 
πιήροσς θαη ελλέα (9) απω ηοσς είθοζη επηά (27) εργαδωκελοσς κερηθής απαζτωιεζες, ζα 
πρέπεη λα έτοσλ ειάτηζηε προψπερεζία (εκπεηρία)  ηεζζάρφλ (4) εηϋλ ζηελ θαζαρηωηεηα. 
Οη εργαδωκελοη ασηοί ιωγφ ηες πείρας ηοσς ζα τρεζηκοποηεζοϊλ γηα λα θαισθζοϊλ τϋροη 
ποσ τρήδοσλ ηδηαίηερες θροληίδας. Οη τϋροη ασηοί είλαη, ηα   υστηαηρηθά ηκήκαηα τρολίφλ, 
ηο παζοιογηθω ηκήκα, ηα καγεηρεία θαη ηα εργαζηήρηα ηοσ Νοζοθοκείοσ.   
                                                                                                                                      
Σσνεπώς ζηη θέζη 1α και 1β   ηοσ οικονομικού αναλσηικού πίνακα, θα πρέπει να 
εμπεριέτεηαι ηο μέζο κόζηος εργαζίας, όπφς ασηό διαμορθώνεηαι όηαν ληθθεί 
σπ’ όυη και η προηγούμενη παράγραθος. Το κόζηος ασηό θα πρέπει να 
αναλσθεί και να ηεκμηριφθεί ζηην οικονομική προζθορά.  
 

5. ηε ζειίδα πελήληα ελλέα (59), ωποσ βρίζθεηαη ο πίλαθας προζθερωκελφλ 
θαζαρηζηηθϋλ προχωληφλ, δηεσθρηλίδεηαη ωηη οη σπουήθηοη αλάδοτοη πιέολ ηφλ σιηθϋλ 
ποσ θαηαγράθοληαη ζα πρέπεη λα ζσκπερηιάβοσλ θαη ηο θωζηος ποσ απαηηείηαη γηα ταρηί 
σγείας, σγρω ζαποϊλη τεηρως θαη τεηροπεηζέηες, ϋζηε λα θαιϊπηοληαη οη πελήληα (50) 
ηοσαιέηες ηοσ Νοζοθοκείοσ.  

 
 
       
 
 
 
 
                                              Ο  ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                                         ΤΠΗΡΕΙΑ 
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