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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8607/713273 05-07-2013 .            
 

 

1. Στη σελίδα σαραντατρία (43) της Διακήρυξης μεταβάλλονται τα περιγραφόμενα ως 

παρακάτω: Το προσωπικό που θα απασχολείται καθημερινά, (πλήν Δευτέρας και Πέμπτης, 

ημέρες εφημερίας του Νοσοκομείου)  θα  είναι  επτά  (7) άτομα το εικοσιτετράωρο  ως  
εξής: 
 

                 Πρωïνή βάρδια: 06:00 – 14:00  τρείς (3) φύλακες 

                 Απογευματινή βάρδια: 14:00 – 22:00 δύο  (2) φύλακες 

Νυχτερινή βάρδια: 22:00 – 06:00 δύο (2) φύλακες 

  Τις ημέρες   Δευτέρα  και   Πέμπτη  (ημέρες εφημερίας) θα απασχολούνται οκτώ (8) 

άτομα ανά εικοτετράωρο ως εξής:    

                       Πρωïνή βάρδια: 06:00 – 14:00  τρείς (3) φύλακες 

                 Απογευματινή βάρδια: 14:00 – 22:00  τρείς   (3)  φύλακες 

                 Νυχτερινή βάρδια: 22:00 – 06:00 δύο (2) φύλακες                                        

  Όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την απαίτηση της Διακήρυξης για  δύο (2) τουλάχιστον 

εργαζόμενους άνω των 25 ετών και τη συμπλήρωση του εργασιακού κόστους στο μέσο όρο 

παραμένουν ως έχουν.    Το  αντίστοιχο εργασιακό ισοδύναμο όλων των  προαναφερόμενων για 

όλες τις μέρες  συμπεριλαμβανομένου της Δευτέρας και της Πέμπτης όπου θα υπολογισθεί και η 

προσφορά  είναι για δέκα  (10) εργαζομένους.                                                          

  

      2.      Στη σελίδα 48 όπου βρίσκεται το υπόδειγμα του πίνακα ανάλυσης της οικονομικής 

προσφοράς, μεταβάλλεται συμπεριλαμβάνοντας και τον αντίστοιχο αριθμό των αντικαταστατών, 

επομένως η γραμμή  (7) του προηγούμενου πίνακα που αφορά το κόστος αντικαταστατών 

διαγράφεται.    Ο Πίνακας  ανάλυσης της οικονομικής προσφοράς έχει συνολικά   όπως 

παρακάτω:   

                        

 

                                                         

 



   * ΣΗΜΕΙΩΣΗ    1                       * * ΣΗΜΕΙΩΣΗ    2                      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι                  *ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

* * 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

1 

Μέσος όρος Μικτών αποδοχών με 

πλήρη απασχόληση (40 ώρες 

/εβδομάδα)   όπως στην υποσημείωση 

της σελίδας 43 και 44  και της 

παρούσας  διευκρίνησης.) Στα10 άτομα   

συμπεριλαμβάνονται και οι 

αντικαταστάτες 

   10 άτομα            

2 
Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου στον 

αντίστοιχο προαναφερόμενο μέσο όρο 
       

3 

Κόστος επιδόματος αδείας στον 

αντίστοιχο μέσο όρο 

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ 

του εργοδότη) 

       

4 

Κόστος δώρων Πάσχα - Χριστουγέννων 

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ 

του εργοδότη) στον αντίστοιχο μέσο 

όρο 

       

5 

Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών 

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ 

του εργοδότη) στον αντίστοιχο μέσο 

όρο για τέσσερις Κυριακές – Αργίες 

μηνιαίως δηλαδή 2 εργαζόμενοι * 4 

αργίες–Κυριακές =  8 Κυριακές-

Αργίες 

       

6 

Επιπλέον κόστος για την νυκτερινή 

εργασία  στον αντίστοιχο μέσο όρο για  

60 νύκτες εργασίας  
    

7 
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων 

σε κανονική άδεια 
    

8 

Κόστος διοικητικής υποστήριξης, 

εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας  & 

υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα 
      

9 
Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας 

τιμολογίου  
      

10 Εργολαβικό κέρδος       

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

 

 

 

 

*Σημείωση 1 : Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) 

από τους διαγωνιζόμενους σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και προσκομίζεται 

στην οικονομική προσφορά με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς.                   

 

 

 



* *Σημείωση 2 : Πλήθος  εργαζομένων  περιλαμβανομένων  των  αντικαταστατών  που  αντιστοιχεί  στις 

απαιτούμενες  εργατώρες  και  είναι  κοστολογικά  ισοδύναμο  με   δέκα (10) άτομα και  εκφρασμένο  σε 

άτομα πλήρους απασχόλησης.  

 

 
 
                                              Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
                                                                         ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 

        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 
 


