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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
Ψ.Ν.Α.   «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»     
 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 – ΧΑΪΔΑΡΙ  
TMHMA :    OIKONOMIKOY                                     ΧΑΪΔΑΡΙ  04/04/2013 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ :2132046170 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4261/708925 
                                      

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ 

ΗΜΕΡΩΝ  
                                (συλλογή  κλειστών προσφορών) 
 

                                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ 

                                                 20.000,00   € ΕΥΡΩ  ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α. 

 

   

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ψ.ΝΑ 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 

ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΤΜΗΜΑ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

      

11/04/2013 

 

 

ΩΡΑ 

08:30 π.μ. 

 

 

Ψ.Ν.Α 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕ

ΙΟ» 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 

ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

11/04/2013 

 

 

ΩΡΑ 
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ΠΙΣΤΩΣΗ  ΚΑΕ  0899    
 

                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ 

ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ . 

       Το Νοσοκομείο δύναται να διακόψει ως μονομερές 
δικαίωμα τη σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης στην περίπτωση που ολοκληρωθεί ο Ανοικτός 
Δημόσιος  Διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

        Το  Ψ.Ν.Α.  “ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  έχοντας υπόψη: 
1.1 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρμογής της 

με αριθμό 2004/18/ΕΚ  Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004)  περί συντονισμού των 
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διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών. 

1.2 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισμού 

Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ). 

1.3 Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προμηθειών 

Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του 

Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/11-05-2010) και ισχύει. 

1.4 Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκε με τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει. 

1.5 Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και 

εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

1.6 Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών 

Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.7 Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα 

άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 

Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη 

ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.8 Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

1.9 Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί Δικαστικής 

Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων 

έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665.  

1.1 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προμηθειών 

Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.   

1.2 Το Ν. 4052/2012 παρ. 7 του άρθρου 14 σχετικά με το Παρατηρητήριο Τιμών.   

1.3 Την πράξη 6 της 28-2-2012 (ΦΕΚ Α 38/28-2-2012) του Υπουργικού Συμβουλίου 

σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της η παρ. 6 του άρθρου 1 του 

Ν. 4046/2012, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι : «1. Από 14-2-2012 και 

μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα 

κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 

ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά 

προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012 μειώνονται κατά 22%....». 
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1.4 Τη με αριθμό 2158/04-04-2013(θέμα 36°)   Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ.  

                              

                                    Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι 

 

Διαγωνισμό απ΄ευθείας ανάθεση με συλλογή γραπτών κλειστών 
προσφορών,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ  
των νοσηλευομένων του Νοσοκομείου  για ένα (1) μήνα και δέκα 
ημέρες  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται 
αναλυτικά στο μέρος  Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας διακήρυξης, με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις 
όρους: 
                                             ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

ΑΡΘΡΟ  1Ο  
   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται: 

 Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική 
γλώσσα. Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, 
πρέπει αυτή να είναι μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 
τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς επίσης και η οικονομική  προσφορά  σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Οι προσφορές θα κατατεθούν στο τμήμα Γραμματείας  έως και 11/04/2013  και 
ώρα 08: 30 π.μ. και θα πρωτοκολληθούν. 

 Δήλωση, η οποία αναγράφεται επί της προσφοράς, ότι ο προσφέρων 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην 
προσφορά ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 
ημερολογιακές ημέρες από την κατάθεση της προσφοράς. 

 Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί ως μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου και 
για χρονικό διάστημα 10 ημερών επίσης θα δύναται να διακοπεί κατά την 
διάρκεια της παράτασης οποτεδήποτε εάν ολοκληρωθεί ο Ανοικτός Δημόσιος 
Διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία) 
   
ΑΡΘΡΟ 4Ο  

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σύμφωνα με τα παρακάτω καθώς επίσης και του 

παραρτήματος Ι της παρούσης: 

Το πλήθος των εργαζομένων αναλύεται παρακάτω ως εξής: 
ΕΝΝΕΑ (09) άτομα με 8/ώρη απασχόληση καθημερινά  στα εξής ωράρια:  Πρωινή βάρδια: 

πέντε ώρες και τρίαντα λεπτά απασχόληση  8:00π.μ – 13:30μ.μ 

Απογευματινή βάρδια: Δύο ώρες και τριάντα λεπτά απασχόληση17:30–20:00  

                                    
1. Τέσσερα (4) άτομα ως αντικαταστάτες στα  ρεπό και αδειών των παραπάνω 

Συνολικά άτομα που θα πρέπει να εργασθούν: ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) άτομα με 8/ώρη 

απασχόληση 
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Η κατανομή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας σε κάθε περίπτωση θα ορίζεται  

από τον υπεύθυνο του  Γραφείου Επιστασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  

  Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, τη πιστοποίηση της 
καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Επιτροπή  του 
Νοσοκομείου και τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία της 
Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης.   

  Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για 

όσο διαρκεί η σύμβαση. Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα 

πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε 

άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 

οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία 

των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο 

κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης Εγγυήσεις που εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν έδρα  σε άλλο κράτος θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας τους για την Ελλάδα .  

 

Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, 

όλα τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. Στην 

περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης.   

 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

25 του Π.Δ. 118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 7Ο  
 
  Τον Εργολάβο  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
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1.   Υπέρ του Δημοσίου 3% επί της καθαρής συμβατικής αξίας και 2,4% χαρτοσήμου    
και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της προαναφερόμενης κράτησης. 

2. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 
3.       Κράτηση    0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

  Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν 
των 20.000,00€ ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ  Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο  

1) Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 2286/95 καθώς και του Π.Δ. 118/07και του ΠΔ60/07 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις 
τους. 
 

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                     

 

                                                                                        

                                                                                           ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΪΟΣ 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β.                       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

                                      ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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                          ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ: ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                           

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει: 

 Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμου σχολείου του εξωτερικού, ώστε να 

γνωρίζουν την ελληνική γραφή και ανάγνωση για να χρησιμοποιούν σωστά τις γραπτές 

οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών. 

 Να είναι αρτιμελείς και υγιείς με ατομικό βιβλιάριο υγείας θεωρημένο από την Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας. 

 Να απασχολούνται, καθημερινά και τις αργίες ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου, έτσι 

όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

 Να υπάρχει επικεφαλής επόπτης του ιδιωτικού συνεργείου - σε κάθε βάρδια και Κυριακές και 

αργίες, αποκλειστικής απασχόλησης που θα  συνεργάζεται άμεσα με το τμήμα Διατροφής και 

το γραφείο Επιστασίας. 

 Η στολή εργασίας θα είναι ομοιόμορφη. Θα πρέπει να είναι καθαρή και να αλλάζει τακτικά ( 

κάθε φορά που είναι βρώμικη και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα), σύμφωνα με τους 

κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η  προστασία της ασφάλειας των τροφίμων.  

 Ο καθαρισμός της στολής δεν θα γίνεται από κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, αλλά συνολικά 

από το συνεργείο - εταιρεία . 

 Το τμήμα Διατροφής και τα νοσηλευτικά τμήματα θα προσδιορίζουν την ανάγκη χρήσεων 

γαντιών ή άλλων μέτρων προστασίας. 

 

 Για το χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του συνεργείου, θα πρέπει να υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη από το Νοσοκομείο. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

  Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε ιδιότητα, απασχόληση, σε χώρους εργασίας με τρόφιμα 

οποιουδήποτε ατόμου που πάσχει ή υπάρχουν υπόνοιες για νόσημα που μεταδίδεται δια των 

τροφών, ή ατόμου που έχει διάρροια ή μολυσμένα τραύματα ή έχει προσβληθεί από δερματική 

μόλυνση και υφίσταται άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους 

μικροοργανισμούς. 



 

7

 

 

  Το προσωπικό θα πρέπει να έχει βιβλιάριο υγείας, που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα 

που μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. Το βιβλιάριο υγείας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση 

για την πρόσληψή των. Να γίνεται παρασιτολογική και καλλιέργειες κοπράνων, α/α θώρακος, έλεγχος 

για Ηπατίτιδα Α και Β, ( αν είναι αρνητικός να γίνεται εμβολιασμός), Ηπατίτιδα C και γνωματεύσεις 

παθολόγου, δερματολόγου. 

 

  Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιασθεί κάποιο από τα νοσήματα που προαναφέρθηκαν, ο-οι 

υπεύθυνος - οι της εταιρείας έχουν την νομική υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την πρόληψη του κινδύνου μόλυνσης των τροφίμων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αποκλεισμό από την 

εργασία για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο και αντικατάσταση του για όσο διάστημα απουσιάζει. 

 

  Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από τους 

εργαζόμενους στην αρχή της βάρδιας για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας. Σε περίπτωση που η 

εταιρεία - επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, να της επιβάλει κυρώσεις. 

 

  Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκομείο είναι η εταιρεία. Το 

δειγματοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας θα ασκεί και  το Νοσοκομείο ( 

με το Τμήμα Διατροφής, τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ). 

  Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό και εκπαιδευμένο. Δεν θα απασχολείται σε άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκομείο θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος 

των εργαζομένων στο τμήμα Επιστασίας, ο οποίος θα είναι θεωρημένος από την Επιθεώρηση 

εργασίας, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο Νοσοκομείο. 

 

  Το προσωπικό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο από την ανάδοχο εταιρεία, όπως προβλέπουν οι 

κείμενες διατάξεις και η ανάδοχος εταιρεία – επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίζει στο Νοσοκομείο 

μηνιαίες καταστάσεις του ΙΚΑ, όπου να αποδεικνύει τα παραπάνω. 

 

  Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση εργαζομένων στην εστίαση από 

διαφορετική απασχόληση π.χ. συνεργείο καθαριότητας κλπ. 

 

  Σε περίπτωση που η εταιρεία – επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο 

δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται 

από τη διακήρυξη και τη σύμβαση. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

 

  Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους 

όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο ρουχισμό. Η 

εταιρεία και ο επόπτης έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων 

υγιεινής και των πρακτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων και προστατεύουν τα 

τρόφιμα από μολύνσεις. 

 

Α) Γενικά  μέτρα  καθαριότητας     

 

  Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει : 

 Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους 

 Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται 

 Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν, καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίμων και κατά τον 

χειρισμό των τροφίμων 

 Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους με αδιάβροχο επίδεσμο (κατά προτίμηση έντονου 

χρώματος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί ). 

 

 Να μην φορούν κοσμήματα και να μην έχουν  ψεύτικα ή βαμμένα νύχια, γιατί αποτελούν 

κίνδυνο επιμόλυνσης των τροφίμων. Τα νύχια θα πρέπει να είναι κομμένα. Σκουλαρίκια σε 

τρυπημένα αυτιά, βέρες, δακτυλίδια και ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται.. 

 Να μην μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκομείου και μετά να επιστρέφουν στο 

χώρο τροφίμων.  

 Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω, εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα πλήρως 

με κάλυμμα κεφαλής(σκούφο) 

 Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται, όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από 

το χώρο εργασίας τους . 

 Το προσωπικό που παρασκευάζει και διανέμει τρόφιμα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου θα  

πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια τους κανόνες 

προστασίας των τροφίμων από επιμόλυνση, ακόμη και με « αθώους » μικροοργανισμούς, 

αλλά επικίνδυνους γι αυτούς τους ασθενείς. 

 

Β) Πλύσιμο χεριών 

 

Απαραίτητο είναι το πλύσιμο των χεριών : 

 Μετά τη χρήση τουαλέτας  
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 Όταν είναι βρώμικα και μολυσμένα 

 Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα μύτης 

 Μετά από άγγιγμα οπουδήποτε τμήματος της κεφαλής 

 Πριν να αγγίξουμε οποιαδήποτε τροφή 

 ¨Όταν έχουμε πιάσει ωμά τρόφιμα ( κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά ) ή  

 Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων  

 

Γ) Αυστηρός περιορισμός επισκέψεων 

 

  Οι επισκέπτες που μόνο όταν είναι ανάγκη εισέρχονται στους χώρους παρασκευής και διανομής 

τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού συντήρησης, θα πρέπει να φορούν προστατευτικό 

ρουχισμό και κάλυμμα του  τριχωτού της κεφαλής (σκούφο ), όπως και κάλυμμα υποδημάτων, αν 

υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των τροφίμων. 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Τα τρόφιμα δεν πιάνονται με τα χέρια, παρά μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. 

Δεν χειρίζονται τρόφιμα άτομα με δερματικές βλάβες ή κάποια μεταδοτική ασθένεια ή υπάρχει 

σχετική ιατρική σύσταση. 

Μικρά τραύματα ή εγκαύματα καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο. 

Τα κρύα φαγητά διατηρούνται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 7
ο
 C 

Τα τρόφιμα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από μύγες και άλλα έντομα 

Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωμά τρόφιμα και διαφορετικοί για 

τα μαγειρεμένα ή για τα τρόφιμα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιμο. 

Οι πάγκοι, τα τραπέζια, τα μηχανήματα και οι συσκευές κοπής και επεξεργασίας τροφίμων 

καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, ενώ απαιτείται 

απολύμανση όλων των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν, με τρόπο που το Νοσοκομείο θα υποδείξει. 

Η καθαριότητα της στολής εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

 

Α) Αντικείμενο της εκπαίδευσης 

 

  Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόμενο και το ήδη υπάρχον προσωπικό. Αφορά τις βασικές αρχές 

της υγιεινής των τροφίμων, την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων της κουζίνας 

αποκλειστικά και μόνο και όχι άλλων χώρων και του εξοπλισμού, την αποθήκευση και τη μεταφορά 

των τροφίμων, τους κανόνες ατομικής καθαριότητας, τους κανόνες σερβιρίσματος, την εκπαίδευση σε 

ειδικές δίαιτες και σε όλα όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. 

 

Β) Χρόνος εκπαίδευσης 

 

  Μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται να 

εκπαιδεύσει όλο το προσωπικό για 30 τουλάχιστον ώρες, θεωρητικά και πρακτικά. Ο εκπαιδευόμενος 

υπογράφει δήλωση ότι εκπαιδεύτηκε. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη 

διάθεση του Νοσοκομείου. 

 

 Γ)Υπεύθυνος εκπαίδευσης 

 

  Υπεύθυνος εκπαίδευσης είναι η εταιρεία – επιχείρηση. Επίσης η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την 

εποπτεία του προσωπικού, για τη σωστή τήρηση των κανόνων, με ιδιαίτερη προσοχή στο νέο 

προσωπικό που δεν έχει επαρκή εμπειρία στο χειρισμό των τροφίμων, αλλά και στους / στις 
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έμπειρους τραπεζοκόμους, για την αποφυγή χαλάρωσης των μέτρων, που πρέπει να εφαρμόζονται 

με επιμέλεια. 

 

Δ) Έλεγχος της εταιρείας 

 

  Ο έλεγχος της εταιρείας από το Νοσοκομείο ανατίθεται στο τμήμα Διατροφής - Επιστασίας, τους 

Επόπτες Δημόσιας Υγείας και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Τα στοιχεία του 

προσωπικού και της εκπαίδευσής τους, να είναι πάντα στη διάθεσή τους. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

 

 Σερβίρισμα των κυρίων και ενδιάμεσων γευμάτων στους ασθενείς. 

Ανάλογα με τον τρόπο διανομής των τροφίμων στο Νοσοκομείο προκύπτουν και οι 

υποχρεώσεις ετοιμασίας των δίσκων σερβιρίσματος. Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζοκόμοι πριν 

από το σερβίρισμα συμβουλεύονται τον κατάλογο με τα ονόματα και τις δίαιτες των ασθενών. 

 Στη συνέχεια μαζεύουν τα άπλυτα σκεύη, τα πλένουν, τα στεγνώνουν και τα αποθηκεύουν σε 

καθαρά ντουλάπια, τα οποία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα καθαρίζονται από τους / 

τις τραπεζοκόμους. 

 Από τους υπεύθυνους του τμήματος Διατροφής και του γραφείου Επιστασίας του 

Νοσοκομείου, περιγράφονται λεπτομερώς και με χρονοδιάγραμμα οι υποχρεώσεις των 

τραπεζοκόμων και του επόπτη του ιδιωτικού συνεργείου. 

 Η κουζίνα, οι πάγκοι της κουζίνας, οι θερμοτράπεζες και τα τροχήλατα καρότσια 

καθαρίζονται από τους / τις τραπεζοκόμους. Ο τρόπος καθαρισμού και απολύμανσης 

περιγράφεται λεπτομερώς από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.  

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

 

      Δάπεδα που αφορούν την κουζίνα 

Σκούπισμα με μέθοδο που δεν διασπείρει σκόνη στο περιβάλλον 

         Το σφουγγάρισμα να γίνεται με τη μέθοδο του διπλού κουβά . 

 

 Τοίχοι που αφορούν τους χώρους της κουζίνας 

Η καθαριότητα των τοίχων των επιφανειών γίνεται με θερμό διάλυμα απορρυπαντικού. 

Καθημερινά καθαρίζονται τοπικά οι λεκέδες και ανά εβδομάδα όλη η επιφάνεια μέχρι τα 

δύο μέτρα από το πάτωμα. 

 

 Ράφια 

Καθημερινά γίνεται υγρό καθάρισμα με απορρυπαντική διάλυση  

 

 Ντουλάπια  



 

1

1

 

Καθημερινά υγρό καθάρισμα της εξωτερικής επιφάνειας. Εβδομαδιαία καθάρισμα και της 

εσωτερικής επιφάνειας με απορρυπαντική διάλυση. 

 

 

 Πάγκοι εργασίας  

Καθαριότητα με απολυμαντική διάλυση μετά από κάθε εργασία σχετική με την 

επεξεργασία τροφίμων. Αρχικά απομακρύνονται τυχόν τεμάχια ιστών λίπους και γενικά οι 

χονδροειδείς ακαθαρσίες.  Το νερό που χρησιμοποιείται γι αυτή πρέπει να είναι χλιαρό, όχι 

θερμό γιατί η υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει τις πρωτεΐνες και τις προσκολλά στις 

επιφάνειες. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται πλύσιμο με καυτό νερό και απορρυπαντικό. 

Ξεπλένεται η επιφάνεια και στο τέλος απολυμαίνεται. Η απολυμαντική διάλυση πρέπει να 

δράσει για 15΄ και μετά ξεπλένεται με νερό βρύσης.  

 

 Οροφές – Εξοπλισμός οροφών 

Οι μεταλλικές επιφάνειες του εξοπλισμού της οροφής (αν υπάρχουν) εβδομαδιαία 

καθαρίζονται με ένα απορρυπαντικό και κάθε  εξάμηνο αφαιρούνται οι σχάρες των 

εξαεριστήρων πλένονται και επανατοποθετούνται. 

 

Η γενική καθαριότητα γίνεται μία φορά το μήνα. Καθαρίζονται όλοι οι χώροι της κουζίνας  

και ο εξοπλισμός με την καθοδήγηση και την επίβλεψη του προϊστάμενου. 

 

 

 

 Ψυγεία 

Τα ψυγεία καθαρίζονται σε εβδομαδιαία βάση με απολυμαντική διάλυση, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

 Σφουγγάρισμα με τη μέθοδο του διπλού κουβά 

 

Οδηγίες χρήσης 

Κόκκινος κουβάς ξεβγάλματος ( περιέχει νερό βρύσης ). 

Μπλε κουβάς σφουγγαρίσματος ( περιέχει τη διάλυση απορρυπαντικού ή απολυμαντικού διαλύματος 

με νερό ). 

Το στιφτήρι τοποθετείται στον κόκκινο κουβά. 

Δοσολογία νερού 8 λίτρα. 

 

 Τεχνική διπλού κουβά  

 Στην αρχή βουτάμε τη σφουγγαρίστρα στον μπλε κουβά και τη στύβουμε όσο χρειάζεται στον 

κόκκινο κουβά. 

 Σφουγγαρίζουμε μικρό τμήμα του δαπέδου 
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 Ξεπλένουμε και στύβουμε τη σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά 

 Στη συνέχεια βουτάμε τη σφουγγαρίστρα στον μπλε κουβά  

 Στη συνέχεια βουτάμε τη σφουγγαρίστρα στον μπλε κουβά και τη στύβουμε στον κόκκινο 

κουβά για να συνεχίσουμε το σφουγγάρισμα. 

  

ΠΡΟΣΟΧΗ  

 Δεν αναμειγνύονται τα απορρυπαντικά με τα απολυμαντικά. 

 Η ετοιμασία των διαλυμάτων των απορρυπαντικών και των απολυμαντικών γίνεται λίγο πριν 

την έναρξη του σφουγγαρίσματος. 

 Μετά το τέλος της εργασίας η σφουγγαρίστρα πλένεται καλά με απορρυπαντικό και 

απολυμαίνεται με χλωρίνη. Ξεβγάζεται, στύβεται και τοποθετείται ανάποδα για να στεγνώσει. 

 Η σφουγγαρίστρα δεν αφήνεται ποτέ στον κουβά μετά το τέλος του σφουγγαρίσματος         
Οι σφουγγαρίστρες δύσκολα στεγνώνουν, κρατάνε στο εσωτερικό τους νερό και γίνονται δεξαμενή 

μικροβίων, όταν αφήνονται να στεγνώσουν για πολλές ώρες ειδικά όταν προηγουμένως δεν έχουν 

απολυμανθεί. 

Οι κουβάδες πλένονται με απορρυπαντικό και τοποθετούνται σε θέση που να είναι εφικτό το στέγνωμα 

τους. 

Όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, η κουζίνα κλειδώνεται και το κλειδί παραδίδεται στην 

υπηρεσία που ορίζει το Νοσοκομείο. 

Απαγορεύετε αυστηρά  η απομάκρυνση τροφίμων, έστω και μη κατάλληλων προς διάθεση, από το 

χώρο του Νοσοκομείου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το έργο της παροχής υπηρεσιών διανομής ανάλογα με τις ανάγκες 

του Νοσοκομείου και μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση στο χώρο του 

Νοσοκομείου και με το δικό του προσωπικό. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν αρχίσει να παρέχει το έργο μετά την επόμενη 

της υπογραφής της σύμβασης. 

Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, πραγματοποιείται κάθε μήνα από την επιτροπή που 

διενεργεί τον ποιοτικό έλεγχο. 

Ο ποιοτικός έλεγχος εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση, ενεργείται με οποιοδήποτε 

ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής.                           

 

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Λ. 
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                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οικονομική Προσφορά- Απασχολούμενο Προσωπικό 

1.          Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον ‘Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς’, όπως 

δίνεται στο υπόδειγμα Ι του παρόντος Παραρτήματος. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 

των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως, για την 

ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο. 

Απασχολούμενο προσωπικό :  

2. ΕΝΝΕΑ (09) άτομα με 8/ώρη απασχόληση καθημερινά  στα εξής ωράρια: 

                         Πρωινή βάρδια: πέντε ώρες και τριάντα λεπτά απασχόληση  8:00 – 13:30 

                         Απογευματινή βάρδια: δύο ώρες και τριάντα λεπτά απασχόληση 17:30 – 20:00  

                                    

3. Τέσσερα (4) άτομα ως αντικαταστάτες στα  ρεπό και άδειες των παραπάνω 

Συνολικά άτομα που θα πρέπει να εργασθούν: ΔΕΚΑΤΡΙΑ (13) άτομα με 8/ώρη 

απασχόληση 

 

Εξαιτίας   της ιδιαιτερότητας του χώρου του Νοσοκομείου, από το σύνολο των εργαζομένων τα 

τέσσερα (4) άτομα θα πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία  (εμπειρία)  τεσσάρων (4)  ετών.    

 

Η οικονομική προσφορά  

Επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς ο πίνακας του παραρτήματος Ι «Ανάλυση 

Οικονομικής Προσφοράς», συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η 

μορφή του). από τους υποψήφιους αναδόχους, σύμφωνα με την κείμενη 

εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη 

το υπ’ αρ. πρ. 7355/23-10-2012 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας με θέμα την «Μετακύλιση των μειώσεων στα κατώτατα όρια 

μισθών και ημερομισθίων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που προβλέπεται με την εφαρμογή 

της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012, στις συμβάσεις που 

συνάπτονται ή έχουν συναφθεί για την παροχή υπηρεσιών, ενόψει και 

της έκδοσης της υπ’ αρ. 297/2012 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ» 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Ι 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

α/α          ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

      * 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ                         

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΝΟΣ  

ΜΗΝΑΚΑΙ 10 

ΗΜΕΡΩΝ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ 

ΜΗΝΑ ΚΑΙ  10 

ΗΜΕΡΩΝ 

1 

Μικτές αποδοχές προσωπικού  με 

πλήρη απασχόληση  13 συνολικά 

άτομα με τους αντικαταστάτες , η 

τιμή θα εμπεριέχει το μέσο όρο, 

όπως αναφέρεται στη σημείωση 

στο τέλος του Πίνακα 

      13 

εργαζόμενοι 

με τους αντι- 

καταστάτες 

            ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΟΠΩΣ ΣΤΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ 

    

2 Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου        

3 

Κόστος επιδόματος αδείας 

(περιλαμβανομένων και εισφορών 

ΙΚΑ του εργοδότη) 

       

4 

Κόστος δώρων Πάσχα - 

Χριστουγέννων 

(περιλαμβανομένων και εισφορών 

ΙΚΑ του εργοδότη) 

       

5 

Επιπλέον κόστος Κυριακών-

Αργιών (περιλαμβανομένων και 

εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 

8ωρης απασχόλησης 

       

6                   ΚΕΝΟ -------------- -------------------- ----------------- ------------------- 

7 
Κόστος αντικαταστατών 

εργαζομένων σε κανονική άδεια 
       

8 Κόστος αναλωσίμων υλικών        

9 

Κόστος εργαλείων και 

μηχανημάτων καθαρισμού 

(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) 

      

10 

Κόστος διοικητικής υποστήριξης, 

εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας  

& υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα 

      

11 Εργολαβικό κέρδος       

12 
Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας 

τιμολογίου 
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  Σ Υ Ν Ο Λ Ο ( € )     (άνευ ΦΠΑ)       

 Σημείωση 1 : Πλήθος εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες 

εργατοώρες και είναι  εκφρασμένο στο μέσο όρο, δηλαδή  σε 4 άτομα με 4ετή προϋπηρεσία και για 

εργαζόμενους άνω των 25 ετών και 9 άτομα χωρίς την τετραετή (4ετή) προϋπηρεσία και για εργαζόμενους  

κάτω  των 25 ετών.   

** Σημείωση 2 : Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 

διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς και 

προσκομίζεται υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά. 
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                                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

 

Ονομασία Τράπεζας: _____________________________________________________  

Κατάστημα : _____________________________________________________  

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)  

 

 

Ημερομηνία έκδοσης: _________________  

ΕΥΡΩ: _________________  

 

ΠΡΟΣ:  

(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται).  

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________€___________  

Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα και παραιτούμαστε από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της 

εταιρείας _________________________________ Δ/νση 

___________________________________, και  μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ____________ 

(ολογράφως και αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση 

της σύμβασης υπ’ αριθμ. …… για ....................  

Το παραπάνω ποσό το κρατάμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουμε, ολόκληρο ή μέρος του, χωρίς 

αντίρρηση σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. 

Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και μέχρι τότε θα πρέπει 

να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας, μετά δε την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως μη 

υφιστάμενη και ανίσχυρη και δε μπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καμία αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν μας 

επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά (2) μήνες ή και μεγαλύτερος, 

εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη (άρθρο 25, παρ. 5, Π.Δ. 118/2007). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. ¨ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ¨ 

 

ΚΑΙ 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………….» 

 

 

                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                                                                ¨ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ¨ 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την  ………… μεταξύ: 

Αφενός του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» που εδρεύει στο Χαϊδάρι (……………….) ΑΦΜ 090002991 και 

Δ.Ο.Υ. ΧαΪδαρίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρό του , 

……………………………………, 

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………….   και το διακριτικό τίτλο 

………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο») 

που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός 

……………, με ΑΔΤ …………….., 

ο πρώτος συμβαλλόμενος αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία …………….(καλούμενη στο εξής «ο 

Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Αντικείμενο της Σύμβασης 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η τραπεζοκομία των νοσηλευομένων του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. 

Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται υπηρεσία, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω κατ’ είδος, 

ποσότητα και τιμή μονάδος και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – 

Κρατήσεις 

 

Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας της παρούσας ανέρχεται στο ποσό 

των………………………………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» με βάση 

τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα 

αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι 

μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο: 

α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα 
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β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά εργασιών μηνός της τριμελούς επιτροπής  

γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Κατά την πληρωμή του, θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις : 

      α) Υπέρ  του Μ.Τ.Π.Υ 3% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4%   
      β)  Φόρος εισοδήματος 8% επί της συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας.      
      γ)  Κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΝ. ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

  

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που περιγράφονται 

στη διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και 

Παραλαβή  

Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής  των υπηρεσιών τραπεζοκομίας , θα 

πραγματοποιείται  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής 

προσφοράς του αναδόχου  , τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των εργασιών τραπεζοκομίας του νοσοκομείου Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» θα γίνεται από 

τριμελή επιτροπή, που θα εκδίδει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  

 

Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παροχή των υπηρεσιών τραπεζοκομίας εκτός αν φθορά ή 

καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Ψ.Ν.Α. 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 

  α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία 

σχέση θα έχει με το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, 

εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Προμηθευτή. 

  β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.  

ΑΡΘΡΟ 5
ο
: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο 

Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» την υπ’ αριθ. 

……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………………….., η οποία 

καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του 

κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος έως ……………….., ποσού ……………………………... 
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αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και ύστερα 

από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

Πέρα από την κατάπτωση  της εγγύησης δικαιούται το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» σε περίπτωση κήρυξης του 

Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που 

αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΆΡΘΡΟ 7
ο 

: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση 

Αναδόχου 

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από ............ και λήγει την .................. με δυνατότητα να παραταθεί 

μονομερώς για δέκα ημέρες εφόσον κατά τα ανωτέρω ζητηθεί από το Νοσοκομείο. 

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά 

τις προς τούτο οχλήσεις του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Ψ.Ν.Α. 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», 

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, χωρίς την έγκριση του 

Νοσοκομείου 

(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την 

παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.  

ΆΡΘΡΟ 8
ο 

: Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 

που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
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Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του 

προμηθευτή. 

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

Πλημμύρα. 

Σεισμός.  

Πόλεμος.  

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του κοινοποιούμενο προς το Ψ.Ν.Α. 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το  Νοσοκομείο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Αναδόχος τον 

απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών. 

ΆΡΘΡΟ 9
ο
: Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 

τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 

τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, και της τελικής 

έγκρισης από το Νοσοκομείο  αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Νοσοκομείο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το 

πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά 

Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

ΆΡΘΡΟ 11
ο
: Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
: Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα  

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα 

μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη 

σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι 

ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης 

2. Τεχνική προσφορά αναδόχου 
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3. Οικονομική προσφορά αναδόχου 

ΆΡΘΡΟ 13
ο
: Λοιποί Όροι 

1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 

σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 

ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για 

την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο 

εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται 

με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν 

και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, το ένα κατατέθηκε στο Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 

και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α. ¨ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ¨                                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 


