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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ  

ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 58.000,00 ΔΤΡΧ  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 

ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ  
 
 

                          
 
 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
26-1-2015  εκΫξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 09:00΄ π.κ. 
 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
26-1-2015  εκΫξα ΓεπηΫξα  θαη ώξα 10:00΄ π.κ. 
 
 
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 

 
 

 
 



 

Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππόςε: 
 
1. Σν Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/10-7-2007 η. Α΄) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ 

Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)»  

2. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/8-8-2014 η. Α΄) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»  

3. Σν Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ 88/18-4-2013 η. Α΄) «Αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο 
ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο» 

4. Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-3-2014 η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ 
Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο 
ξπζκίζεηο»   

5. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 9543/730413/31-7-2014 (Α.Π. 21557/30-7-2014) έγγξαθν 
ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ «Καζνξηζκόο Φνξέα 
πινπνίεζεο, γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη 
ππεξεζηώλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ έηνπο 2013»  

6. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 11483/732353/19-9-2014 (Α.Π. 25959/18-9-2014) έγγξαθν 
ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ «Καζνξηζκόο Φνξέα 
πινπνίεζεο, γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ, ππεξεζηώλ 
θαη θαξκάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ έηνπο 2013» 

7. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2222/15-1-2015 (ζέκα 6ν) απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε 
πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 
 
 
 

Γ Ι Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι 
 
Πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε 

πλεξγείνπ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ρξνληθό 
δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελώλ, πξνϋπνινγηζκνύ 58.000,00 επξώ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη 
κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο 
όξνπο: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ν 
ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα απηό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 



 

1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιώζζα. Δάλ 
ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.  

 
2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία: 

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο  
 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη 
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε: 

1. γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, 
ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δόιηαο ρξενθνπίαο  

2. γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο  
 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ 
ηεινύλ ζε πηώρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο 
 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:  
 Αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο)  
 Φνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο 

 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην  
 

 Να δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ε 
επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππό θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη 
επίζεο όηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο 
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

       
3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη: 

1. Απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο  
2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

δηαθήξπμεο, γηα ηνπο νπνίνπο νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε γλώζε  
3. Η ππνβαιιόκελε πξνζθνξά θαιύπηεη ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπζζόκελεο 

ππεξεζίαο 
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή  
5. Παξαηηνύληαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα 
αλαβνιή ή αθύξσζε – καηαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνύ  

6. πκκεηέρεη κε κία κόλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο 
δηαγσληζκνύ 
 

4. Έλνξθε βεβαέωζε ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 

(ΦΔΚ 88/18-4-2013 η. Α΄) Ϊξζξν 22 παξ. 2 



 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο - Πξσηνθόιινπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη λα πξσηνθνιιεζνύλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 26-1-2015  εκΫξα ΓεπηΫξα θαη 
ώξα 09:00΄ π.κ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν  ΓηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ θαηαθύξωζε 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα 
αθόινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη από ηελ 
αξκόδηα επηηξνπή, ζε εκεξνκελία θαη ώξα πνπ ζα νξίδεηαη από ζρεηηθή πξόζθιεζε 

 
1.Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε γηα : 

 θάπνην από ηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνύλ ππεμαίξεζε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 
ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δόιηα ρξενθνπία  

 θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο  

Δθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απνζπαζκάησλ πνηληθνύ κεηξώνπ, από ηα νπνία λα 
πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ εθδνζεί ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηα αλσηέξσ 
αδηθήκαηα, νη ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή έλνξθε βεβαίσζε. 
 
2.Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο:  

 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο  
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε  

 
3.Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη αζθαιηζηηθά 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θύξηαο θαη επηθνπξηθήο)  
 
4.Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, από ην νπνίν λα 
πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη θνξνινγηθά 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο 
 
5.Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 
πεξί θαηαθύξσζεο 
 
6. Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 4281/2014 άξζξν 157 , ην 
ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα 
ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηόλ είθνζη (120) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 



 

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ ππεξεζία 
καο πξηλ από ηε ιήμε απηήο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ - Απαζρνινύκελν Πξνζωπηθό 

1. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζύκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑ 
ΑΝΑΛΤΗ» . 

2. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο 
ππνρξενύληαη λα ηα παξέρνπλ. Η επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ 
ζηνηρείσλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 
 

Σν πξνζωπηθό πνπ ζα απαζρνιεέηαη ζα εέλαη : 

1. ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ (ΠΛΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΧΝ) - ΚΤΡΙΑΚΔ - ΑΡΓΙΔ 

 Πξσηλή βάξδηα (06:00  – 14:00) : ηξείο (3) θύιαθεο 

 Απνγεπκαηηλή βάξδηα (14:00 – 22:00) : δύν (2) θύιαθεο 

 Νπθηεξηλή βάξδηα (22:00 – 06:00) : δύν (2) θύιαθεο 

 

2. ΗΜΔΡΔ ΔΦΗΜΔΡΙΑ (ΓΔΤΣΔΡΑ & ΠΔΜΠΣΗ) 

 Πξσηλή βάξδηα (06:00  – 14:00) : ηξείο (3) θύιαθεο 

 Απνγεπκαηηλή βάξδηα (14:00 – 22:00) : ηξείο (3) θύιαθεο 

 Νπθηεξηλή βάξδηα (22:00 – 06:00) : δύν (2) θύιαθεο 

 
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηε θύζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ρώξνπ     

(Φπρηαηξηθό Ννζνθνκείν), νη κηζνί ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ειάρηζηε  πξνϋπεξεζία ελόο (1) έηνπο, δειαδή ηξηαθόζηα (300) αζθαιηζηηθά εκεξνκίζζηα 
(έλζεκα ΙΚΑ), ζηε θύιαμε λνζνθνκείσλ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιύπηεη 
πιήξσο ην πξαγκαηηθό θόζηνο ησλ λόκηκσλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ , όπσο απηέο 
νξίδνληαη από ηηο νηθίεο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (..Δ.) . 

Απαγνξεύεηαη ξεηά ε παξαρώξεζε ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο ησλ ρώξσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ  ζε άιινλ αλάδνρν από ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζνύλ 
νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν  
Η ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα έρεη δηάξθεηα ηεζζάξσλ (4) κελώλ, κε ην δηθαίσκα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα δηαθόςεη ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή 
νινθιεξσζεί ν αλνηθηόο δεκόζηνο δηαγσληζκόο.    
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν  
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαιύεηαη ζύκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 



 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα 
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ (ηδίσο όηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα 
ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο) , νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ 
ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιύλνπλ θάζε ζρεηηθό έιεγρν ηνπ Ννζνθνκείνπ .  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν  
Η πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν 
Σνλ Πξνκεζεπηή ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Κξάηεζε 3% ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 2% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%. 

 Φόξνο 8%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      
 

ΑΡΘΡΟ 9ν  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
58.000,00  επξώ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ν  
Σα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Α΄ , Β΄ , Γ΄ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο 
δηαθήξπμεο. 
Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007 
θαη ηνπ Ν.4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
 
 
 
                                                                                          Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 
  
 
 
 

                                                         ΙΙΓΧΡΟ  ΠΡΧΙΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ 

Α/Α ΣΟΙΥΔΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΣΟΜΧΝ 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ    

ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ  
 ΚΟΣΟ 

1 
Μέζνο όξνο κηθηώλ απνδνρώλ κε 
πιήξε απαζρόιεζε (40 ώξεο / 
εβδνκάδα)    

       

2 
Δηζθνξέο ηνπ εξγνδόηε ζην ΙΚΑ γηα 
ηνλ αληίζηνηρν πξναλαθεξόκελν 
κέζν όξν 

       

3 

Κόζηνο επηδόκαηνο αδείαο ζηνλ 
αληίζηνηρν κέζν όξν  
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε ζην ΙΚΑ) 

       

4 

Κόζηνο δώξσλ Πάζρα - 
Υξηζηνπγέλλσλ ζηνλ αληίζηνηρν 
κέζν όξν (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε ζην 
ΙΚΑ) 

       

5 

Δπηπιένλ θόζηνο Κπξηαθώλ-Αξγηώλ 
ζηνλ αληίζηνηρν κέζν όξν  
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε ζην ΙΚΑ)  

       

6 

 
Δπηπιένλ θόζηνο γηα ηε λπθηεξηλή 
εξγαζία  ζηνλ αληίζηνηρν κέζν όξν  
 

    

7 

Κόζηνο αληηθαηαζηαηώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε  ΡΔΠΟ (λα 
ηεξεζνύλ απζηεξά νη δηαηάμεηο ηεο 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο)  

       

8 

 
Κόζηνο αληηθαηαζηαηώλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή άδεηα 
 

    

9 
Κόζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο , 
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ , αζθάιεηαο  
& πγηεηλήο , ινηπά έμνδα 

      

10 
Νόκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηνπ 
ηηκνινγίνπ  

      

11 Δξγνιαβηθό θέξδνο       

  ΤΝΟΛΟ ΔΤΡΧ   (ΥΧΡΙ ΦΠΑ)       

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξώλεηαη από ηνπο δηαγσληδόκελνπο (ρσξίο λα 
ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ), ζύκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή λνκνζεζία θαη 
πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνύ  ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β΄ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΦΤΛΑΚΧΝ – ΝΤΚΣΟΦΤΛΑΚΧΝ 

 

Οη θύιαθεο – λπθηνθύιαθεο , ησλ νπνίσλ ε πεξηνρή εξγαζηαθήο επζύλεο είλαη νη 

εμσηεξηθνί θπξίσο ρώξνη ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην Θπξσξείν ππνρξενύληαη: 

1. Να πεξηθέξνληαη , λα επηζθέπηνληαη θαη λα ειέγρνπλ δηαξθώο όινπο ηνπο εμσηεξηθνύο 

ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (ηδηαίηεξα ηελ πεξηνρή κε ηηο λέεο κνλάδεο θαη δνκέο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ , ην γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο , ηα γήπεδα αληηζθαίξηζεο , ηνπο ειαηώλεο , ην 

ζεξκνθήπην , ηα πεξίπηεξα θιπ) παξαηεξώληαο θαη απνκαθξύλνληαο από ην Ννζνθνκείν 

θάζε ύπνπην , ζνξπβώληα ή πξνμελώληα θζνξέο .  

2. Να ειέγρνπλ ηα κε ιεηηνπξγνύληα ην απόγεπκα ή ηε λύρηα θηίξηα , εάλ έρνπλ αζθαιηζηεί 

θαιώο (πόξηεο , παξάζπξα θιπ) . 

3. Να ειέγρνπλ ηαθηηθά ηελ πεξίθξαμε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηπρόλ θαηαζηξνθή απηήο .  

4. Καηά ηηο εκέξεο ηεο αλνηθηήο εθεκεξίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ην 

Δθεκεξείν αιιά θαη λα πεγαίλνπλ ηάρηζηα ζ΄ απηό όηαλ ηνπο δεηεζεί από ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ .  

5. Να αλάβνπλ ή λα ζβήλνπλ , αλαιόγσο , ηα θώηα ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο ή 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα θαηαγξάθνπλ ζην Βηβιίν Λνγνδνζίαο ηα 

δεκηνπξγνύκελα πξνβιήκαηα ειεθηξνθσηηζκνύ , ύδξεπζεο θιπ.  

6. Μεηά ηε ιήμε ηνπ επηζθεπηεξίνπ λα απνκαθξύλνπλ επγεληθά ηνπο επηζθέπηεο από ην 

Ννζνθνκείν . 

7. Να θέξνπλ καδί ηνπο απαξαηηήησο ηηο ζπζθεπέο αζπξκάηνπ επηθνηλσλίαο .  

8. Να θνξνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη κόλνλ ηελ ππεξεζηαθή ζηνιή , ζε 

εκθαλέο ζεκείν ηεο νπνίαο ζα θέξνπλ ηελ ππεξεζηαθή ηνπο ηαπηόηεηα .  

9. Να ηεξνύλ ην «Βηβιίν Λνγνδνζίαο» , ζην νπνίν λα θαηαγξάθνπλ θάζε αμηνπξόζεθην 

ζπκβάλ . 

10. Να παξαθνινπζήζνπλ ππνρξεσηηθά όπνηε απηό νξηζηεί , εηδηθό  εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη αληηκεηώπηζεο ησλ 

ςπρηαηξηθώλ αζζελώλ .  

 

 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη: 

1. Να δηαζέηεη νκνηόκνξθε ελδπκαζία (ζηνιή) γηα ην πξνζσπηθό ηνπ θαη ίδηα από 
πιεπξάο πνηόηεηαο θαη ρξώκαηνο ώζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη 
ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία . 

2. Να ηεξεί όινπο ηνπο Νόκνπο ηνπο ζρεηηθνύο κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο 
δηαηάμεηο γηα ακνηβέο , σξάξην εξγαζίαο , θνηλσληθώλ παξνρώλ , απνδεκηώζεσλ , 
θόξσλ , θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ (εξγνδόηε θαη αζθαιηζκέλνπ) θιπ θαη 
επζύλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθώλ Αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 
πξνθύπηεη από απηέο . 

3. Να εθπιεξώλεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκόζην , ζηνπο 
αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ζε θάζε ηξίην θπζηθό ή Ννκηθό Πξόζσπν . 

4. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνύληαη νη ππνρξεώζεηο απηέο , ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα ηνπ επηβάιιεη πξόζηηκν κε απόθαζε Γ.. ή θαη λα θαηαγγείιεη ηε 
ζύκβαζε . 

5. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθό ηνπ ηηο λόκηκεο άδεηεο , REPO θιπ θαη λα θαιύπηεη ηα 
θελά από αζζέλεηεο ή αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο , γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεώζεσλ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ . 

6. Να είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα 
πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθό ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην εθόζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Αλαδόρνπ . 

7. Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθό εηδηθεπκέλν , πγηέο , άςνγν από πιεπξάο 
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο , ηδίσο ζηνπο αζζελείο θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ 
Ννζνθνκείνπ . 

8. Να ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκόδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηελ 
αλαγξαθή ζε απηό ησλ ηπρόλ παξαιείςεσλ όζν θαη ησλ παξαπόλσλ . 

9. Να αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα 
παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηόλ από ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινύο εξγαζίαο , ζα επηβάιιεηαη 
από ην Ννζνθνκείν πνηληθή ξήηξα, παξαθξαηνύκελε από ηε κεληαία ακνηβή ηνπ . ε 
πεξίπησζε ππνηξνπήο , ε πην πάλσ ξήηξα δηπιαζηάδεηαη ελώ ην Ννζνθνκείν 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ Αλαδόρνπ 
εθπηώηνπ . 

10. Να γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινύκελν από απηόλ πξνζσπηθό όηη νπδεκία 
εμάξηεζε ή ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν . 

11. Να δηαζέηεη επόπηε όιεο ηηο ώξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ γηα επίβιεςε ηνπ 
έξγνπ θαη επηθνηλσλία κε ηνπο αξκόδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ έρνπλ νξηζηεί εηδηθά 
γηα ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο θύιαμεο ησλ ρώξσλ . 

12. Να έρεη αζθαιίζεη όιν ην πξνζσπηθό ηνπ ζην ΙΚΑ – ΣΔΑΜ . Σν Ννζνθνκείν δελ ζα 
επηηξέπεη ζε θαλέλα εξγαδόκελν ηνπ Αλαδόρνπ λα εξγάδεηαη εάλ δελ είλαη 
αζθαιηζκέλνο , κε ππνρξέσζε ηνπ εξγνιάβνπ λα πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν ηα 
ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα . 

13. Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δηόηη 
είλαη ν απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα αηύρεκα πνπ 
ζπκβεί ζην πξνζσπηθό ηνπ . 



 

14. Να εγγπεζεί όηη ε εξγαζία ζα εθηειείηαη κε πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαη λα είλαη 
ππεύζπλνο έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ θύιαμε ησλ ρώξσλ , γηα όιν ην ρξόλν 
εξγαζίαο ηνπ θαη γηα όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη θέξεη θάζε αζηηθή θαη 
πνηληθή επζύλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιόγσ πιεκκεινύο θύιαμεο ησλ ρώξσλ . 

 
Θα ιεθζνύλ ππόςε πηζηνπνηεηηθά δεκνζίσλ ππεξεζηώλ , Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη 
Οξγαληζκώλ πνπ ζα βεβαηώλνπλ όηη ε θύιαμε ησλ ρώξσλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί 
εθηειείηαη θαλνληθά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα . 
    
Η πιεξωκά ηωλ εξγαδνκΫλωλ ηνπ Αλαδόρνπ ζα γέλεηαη δηα κΫζνπ ηξαπεδηθώλ 
ινγαξηαζκώλ . Η επηινγά ηεο ηξΪπεδαο ζα γέλεη από ηνλ ΑλΪδνρν .  
 

 


