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                                                      ΑΔΑ:…………………………………. 

                                                                       ΑΔΑΜ:……………………………….. 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      ΥΗΟ :  7-6-2016 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                            Αρ. Πρωτ. : 6796 

ΓΗΟΗΚΖΖ 2
η 

Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ      

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  ΥΗΟΤ      

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

Σ. Γ/ΝΖ: ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2 

ΥΗΟ Σ.Κ 82132 

ΣΖΛ.  2271350258 

FAX:  22710-44311 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ   
 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ  

ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΦΑΓΖΣΟΤ 
ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

   ΔΝΣΑΓΜΔΝΟ ΣΟ Π.Π.Τ.Τ. 2014  
                                                                CPV:  55521200-0 
Πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο πνζνύ 74.999,80€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

 
ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 
Έρνληαο ππφςε: 
Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
1.  Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο  
Γηαηάμεηο»(Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
2. Σνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ 
απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο 
ηζρχεη ζήκεξα. 
4. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. 
θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
5.  Σνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ.19/Α/95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (Φ.Δ.Κ.145 /Α/95) 
«Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο». 
6.  Σνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10.07.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 
(Κ.Π.Γ.) θαηά ην κέξνο πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/07», φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
7.  Σνπ Ν. 2362/95 άξζξν 83 παξ. 1 πνπ αθνξά ζηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
φπνπ νξίδνληαη ηα φξηα ησλ δηαγσληζκψλ. 
8.  Σνπ Ν 3867/2010   (ΦΔΚ Α΄128/03-08-2010)  άξζξν 27  παξάγξαθνο 11 «Δπνπηεία 
ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, 
νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο   πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ». 
9.  Σελ ππ΄αξηζκ.35130/739 ππνπξγηθή απφθαζε ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 
1291/Β/11-08-2010 θαη αθνξά ζηελ αχμεζε  ησλ  ρξεκαηηθψλ   πνζψλ  ηνπ  άξζξν    83   
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παξ.  1   ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα 
πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγνπ. 
10. Σνπ Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ Α΄66/11.05.2010), «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα 
θαη άιιεο   Γηαηάμεηο» άξζξν 24. 
11. Σνπ Π.Γ. 113/10 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α΄ 194/22-11-10) 
12. Σν αξ. 2, παξ. 2 πεξηπη. γ, ππνπεξίπησζε δδ, ηνπ Ν 4013/15-09-2011 (ΦΔΚ 204) 
φπσο     ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ 14). 
13. Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/29-5-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ    θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 
14. Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ 242/Α) 
15. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)»  
16.To Ν.4152/13 Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012,4093/2012 θαη 
4127/2013 άξζξν 51  
17. Σνλ Ν. 4250/2014 ΦΔΚ 74Α/26-03-2014 άξζξα 1 θαη 3 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έρεη 
θαηαξγεζεί ε επηθχξσζε ησλ αληηγξάθσλ θαζψο θαη ε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 
ππνγξαθήο ζηηο ππεχζπλεο δειψζεηο. 
18. Tνλ Ν. 4281/2014 κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 
νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
19. Σελ µε αξηζ. πξση. 5804/2014  Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 3261 Β/2014), έγθξηζεο ηνπ Π.Π.Τ.Τ. 
έηνπο 2014, ησλ Μνλάδσλ Τγείαο . 
20. Σελ ππ’ αξ. 6484/30-12-14 (ΦΔΚ 3693 Β/31-12-2014) απφθαζε Τπνπξγείνπ Τγείαο 
πεξί νξηζκνχ θνξέσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ γηα ην ΠΠΤΤ 2014. 
21. Σελ ππ’ αξηζ. 16421/4-5-2015 εμνπζηνδφηεζε ηεο 2εο ΓΤΠΔ Πεηξαηψο & Αηγαίνπ γηα 
θαζνξηζκφ θνξέα πινπνίεζεο γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, 
ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ 2014. 
22.Σελ κε αξ.13/30-7-15 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί 
εγθξίζεσο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 
23. Σε κε αξ.505/27-8-15 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζχληαμεο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
24. Σελ κε αξ.11/26-5-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο γηα δέθα κήλεο. 
25. Σελ κε αξ.73/12-2-2016 απφθαζε νινκέιεηαο ηεο ΔΠΤ πεξί δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο εγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ άιισλ θνξέσλ.  
26. Σελ κε αξ.76/3-3-16 νινκέιεηα ηεο ΔΠΤ πεξί εγθξίζεσο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ Κνξίλζνπ. 
27. Σν κε αξ.πξση.6078/19-5-2016 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ γηα απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ Κνξίλζνπ. 
28.Σε κε αξ.πξση.263/26-5-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
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Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η 
 

        ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ, κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά , γηα ηηο ππεξεζίεο εζηηαηνξίνπ θαη παξνρήο 
θαγεηνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ  ζπλνιηθήο δαπάλεο εβδνκήληα ηεζζάξσλ 
ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα  επξψ θαη νγδφληα ιεπηψλ  (74.999,80€) 
ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Φ.Π.Α. 
Ο δηαγσληζκφο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο  Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Σπρφλ αηηήκαηα ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξηψλ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ   ηφπν    ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηεο πξναλαθεξφκελεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο. 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα , 
ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (Β΄ 2677), θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην 
Π.Γ.118/2007. 
 

 
 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα ππνβνιήο  πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα είλαη  
εθπξφζεζκεο θαη εάλ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί εληχπσο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 
1.2.3 ηνπ  άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνχλ. 
Tα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη εληχπσο εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ   εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 θαη 
1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α.     Π1/2390/2013 πξνζθνκίδνληαη δε ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Γ.Ν. ΥΗΟΤ, Έιελαο Βεληδέινπ 2   Σ.Κ.82132 ΥΗΟ. 
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ   
ηνπ   ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο  ρξνλνζήκαλζεο  
ζχκθσλα  κε  ηα  νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο 
ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». Ζ απνζθξάγηζε ησλ 
πξνζθνξψλ γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκό, νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί 
θνξείο (ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη: 

ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ  

ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ 

ΠΤΛΖ ΣΟΤ 
 ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΔΝΑΡΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
 ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
 ΤΠΟΒΟΛΖ  
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΣΟΤ 
 ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΚΑΗ  
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΣΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr   

ηνπ ΔΖΓΖ – Γ.Ν. 
ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

10-6-2016 27-6-2016 
10-7-2016 
17:00 κ.κ. 

14-7-2016 
10:00π.κ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1. Να δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 
2. Να εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.Γ.Ζ.. - Γηαδηθηπαθή Πχιε 
www.promitheus.gov.gr)  αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο: 

α) Οη νηθνλνκηθνί θνξείο-ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή 
ηνπο ζε απηφ,  παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο 
ρξήζεο ηνπ, ηαπηνπνηνχκελνη     σο εμήο: 

- Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 
(ΑΦΜ)   ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 
πξφζβαζεο)  πνπ  απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ 
ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο 
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

 - Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
νη    νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), αηηνχληαη ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification 
Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην 
αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ 
ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 
                - Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο 
θαη     ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: 
i)  Δίηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 
ii) Eίηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε 
ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο      έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη 
ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ  ηνπ  π.δ. 60/2007, θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ  ζε 
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
θαη ζε    έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
       β) Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο 
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 
      γ) Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα 
εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο 
ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη    ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ. 
 
Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο 8-6-2016 ζηηο 
παξαθάησ  Διιεληθέο εθεκεξίδεο: 
 
                        Α) Ζκεξήζηεο νηθνλνκηθέο : 

1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ       
 2. ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

                       Β) Ζκεξήζηεο Σνπηθέο Ννκνχ: 
1. ΠΟΛΗΣΖ 

                          Γ) ην ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο       
Κπβέξλεζεο,  γηα Γεκνζίεπζε ζηηο 10-6-2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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                      Γ) ηo Δπηκειεηήξην Υίνπ. 
                      Δ) ην Δπηκειεηήξην Διιάδνο 
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηήζεθε: 

α. ηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν.Υίνπ www.xioshosp.gr  
            β.        Πξφγξακκα Γη@χγεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

γ. ην ΚΖΜΓΖ θαη  
δ. ηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
 

Γηα φηη δεv πξνβιέπεηαη απφ ηεv παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ oη πεξί πξνκεζεηψλ 
δηαηάμεηο ηoπ  Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
 
                                                                                           O ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. XIOΤ     
                                                                                                                  θ.α.α.    
 
 
 
                                                                                                       ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ                                                                                                           
 
ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ: 
Α) Έιιελεο Πνιίηεο 
Β) Αιινδαπνί 
Γ) Ννκηθά Πξφζσπα, Ζκεδαπά ή Αιινδαπά 
Γ) πλεηαηξηζκνί 
Δ) Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ/Κνηλνπξαμίεο παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 
πξνζθνξά  εθφζνλ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 
1. Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο   πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε 
ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  ζην λ.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), 
ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013)   «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ   
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», ζην Π.Γ. 118/07. 

1.2 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: 
(α) Έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-

Σερληθή πξνζθνξά» θαη  (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] 
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ 
κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 
πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

1.2.1 Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή 
πξνζθνξά» 
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» 
ππνβάιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά,    θα-ζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο. 
πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : 
 

http://www.xioshosp.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Α) Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη   
πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf 
ζχκθσλα     κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην λ.4155/13((ΦΔΚ/Α/29-5-2013) 
θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο     ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)», φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 
1. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαηά ην αξ. 157 ηνπ λ. 4281/2014 (ΦΔΚ Α 
160) θαη ηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα,  ειεθηξνληθά  ζε  κνξθή  αξρείνπ pdf 
θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε 
έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.209 € θαη ηζρχνο 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 
2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη 
ζηελ νπνία  δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη 
πξνζθέξνληεο : 
Α) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, ήηνη : 
η) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 
ηεο29.1.1998, ζει. 1) 
ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3    παξά-γξαθνο 
1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2) 
iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48) ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, 
γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 
77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ  ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε  ν-πνία 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995. 
iv) Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 1  (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305) 
v) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 
vi) Κάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ παξαθάησ άξζξσλ : 
- 30 παξ. 7, 9, 11, 12 θαη 14 
- 31 παξ. 4, 5 θαη 6 
- 32 παξ. 4 θαη 5 
- 35 παξ. 5 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο  ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. 
Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη 
ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε 
ππνβάιινπλ: 

α) Οη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
β) Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη Α.Δ. 
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γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 
δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη απφ   ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

ε) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ 
δήισζε ηνπ    παξφ-ληνο αθνξά θάζε κέινο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. 
3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη  
ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη 
πξνζθέξνληεο : 
α. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ 
εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ   άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηαζηάζεηο, δει.: δελ ηεινχλ ζε 
πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
-Σα αιινδαπά   θπζηθά  ή    λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή 
ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε    δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ 
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
β. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2)    ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηάζηαζε, δει. φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε   ηνπ 
θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά  λνκηθά   πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ  αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 
γ. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη   δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 
-Σα αιινδαπά θπζηθά    ή   λνκηθά πξφζσπα  δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη   ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
δ. Δίλαη ελήκεξνη σο   πξνο  ηηο   ππνρξεψζεηο  ηνπο,    πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο 
νπνίνπο 
θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη 
σο  πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 
ε. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία  ηνπ  
Δπηκειεηεξίνπ  θαη  ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά 
θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα,  κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή 
φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πε-ξίπησζε (δελ αθνξά 
ζπλεηαηξηζκνχο).           
-Σα αιινδαπά  θπζηθά  ή    λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα 
κεηξψα  ηνπ  νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο   εγθαηάζηαζεο  ηνπο  ή ζε ηζνδχλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ 
επσλπκία ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο 
θαη ην αληηθείκελν   ησλ  δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά 
πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο , πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα . 
ζη. Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα 
παξάζρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 
δ. Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε  α-πφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.  
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ε. Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α΄153) 
ζ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) .  
η. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε   γηα  ηελ  έγθαηξε  θαη    πξνζήθνπζα ειεθηξνληθή 
ππνβνιή /έληππε πξνζθφκηζε φπνπ απαηηείηαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ.  2  &  3 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/07, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. 
- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε παξνχζα ππεχζπλε 
δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 
Ζ  ππεύζπλε  δήισζε  ππνγξάθεηαη  ςεθηαθά  από ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ 
απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
 
4. Tα λνκηκνπνηεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο  
 Έηζη : 

Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 
● Εάν ο πποζθέπων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ππέπει να πποζκομίζει: 
α. Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο/Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο      
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί  κεηά   
ηηο   4/4/2011,  ε βεβαίσζε απηή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. 
ηνπ   αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο  επηκειεηεξίνπ),   ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη πφηε 
ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη έλα    αληίγξαθν ηνπ 
ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε   ππνγεγξακκέλν  απφ   
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ή λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 
β. Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο/Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ   ηεο  
αξκφδηαο   Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο (γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ 
ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011,  ε   βεβαίσζε    απηή πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ), ζηελ   ν-πνία  ε σο  άλσ  
ππεξεζία   βεβαηψλεη  φηη  ην   ηειεπηαίν Γ πνπ έρεη ππνβιεζεί ζε απηήλ είλαη απηφ πνπ 
δεκνζηεχεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ-ΔΠΔ θαη Γ.Δ.ΜΖ.) θαη ζηελ νπνία 
βεβαίσζε αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ ΦΔΚ θαη έλα αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν 
ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε   αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ 
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 
γ. Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ (πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ.) πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ    (πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). 

- Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο (Δ.Π.Δ.) πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο    
άλσ   έγγξαθα ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ.   ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ. 
● Εάν ο πποζθέπων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε. ππέπει να πποζκομίζει: 
α. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 
β. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ     (πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ). 

- Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί κεηά ηηο 4/4/2011, ηα σο άλσ  
έγγξαθα ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη πιένλ λα πξνζθνκίδνληαη απφ ηηο 
ππεξεζίεο Γ.Δ.ΜΖ. ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο επηκειεηεξίνπ. 

- Σα σο άλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
ελ γέλεη      λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 
ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα 
λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο 
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε 
ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
● Τα θςζικά ππόζωπα, θα καηαθέζοςν 
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α. Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο 
κεηαβνιέο ηνπ. 
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε 
ηελ  πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε 
πξνκεζεπηή πνπ    ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
 
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ  
πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ 
ειεθηξνληθά ζε  κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθό 
όπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδόκελα   δηθαηνινγεηηθά) θαηά 
πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3)εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή 
ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. Όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή 
ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεώξεζε. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα   
απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε   βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ 
πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ 
θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 
 
Β) «Σερληθή πξνζθνξά» 
ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη 
ειεθηξνληθά ηα θάησζη : 
1. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ 
ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη 
ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
2. Δθφζνλ  νη   ηερληθέο   πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
3. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο 
ππνβάιινληαη   απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη 
πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα     αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα 
δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή εθηφο ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Όηαλ 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 
4. Οη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο 
ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 
Δηδηθόηεξα, ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη  εηδηθή 
ειεθηξνληθή θόξκα, ε    νπνία ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ πξνκεζεπηή, όπσο ζην 
Παξάξηεκα Α ηεο παξνύζαο      (ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ). 
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1. ΒΑΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

1.1. Οη εξγαδφκελνη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Γηα φζνπο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ 

ηελ απφθηεζή ηεο. Εξαίπεζη: Γηθαηνχληαη νη ππάιιεινη λα  είλαη θαη πνιίηεο ησλ 

Κξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

1.2. Γηα ηνπο πνιίηεο απηνχο απαηηείηαη  ε γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ  

επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε   

πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ΔΠΗΠΔΓΟΤ Ά (Ν. 2413/1996 άξζξν 10 παξ.1) πνπ   

ρνξεγείηαη απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

1.3. Οη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην ηίηιν Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή   

ηζνδχλακνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο ρνιήο ηνπ Ν.Γ 580/1970 ή άιινο ηζφηηκνο   

ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή γξαθή θαη αλάγλσζε θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ. 

1.4. Δηδηθά γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ καγείξνπ απαξαίηεην πξνζφλ ζεσξείηαη λα δηαζέηεη 

εκπεηξία ζε εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο, παξαζθεπήο θαη ζεξβηξίζκαηνο (κεξηδνπνίεζεο) 

ηξνθίκσλ θαη λα απνδεηθλχεηαη. 

1.5. Οη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ειηθία κέρξη 48 εηψλ. 

1.6. Οη εξγαδφκελνη λα είλαη πγηείο, αξηηκειείο θαη λα έρνπλ θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. 

1.7. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ πηζηά ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη  απνζεθεπηηθήο 

πξαθηηθήο λα ελεκεξψλνληαη θαη λα εθηεινχλ νξζά θαη πηζηά ηηο νδεγίεο πεξί 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

2. O ANAΓΟΥΟ ΟΦΔΗΛΔΗ: 

2.1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνπο θείκελνπο λφκνπο & δηαηάμεηο. Τπεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν 

εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ λφκσλ θαη δηαηάμεσλ ζα είλαη ε νξηδφκελε απφ ην 

Ννζνθνκείν Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεξγείνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη ν αλάδνρνο νθείιεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα εθφζνλ ηνπ 

δεηεζεί, λα πξνζθνκίζεη θαη λα θαηαζέζεη  νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ δεηεζνχλ (π.ρ. 

αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ),  ψζηε λα απνδεηθλχεη ηελ ηήξεζε 

εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ. 

2.2. Ζ εηαηξία νθείιεη λα ειέγρεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ  

άξζξνπ (βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο πξνζσπηθνχ). Ηδηαίηεξα γηα ην πηζηνπνηεηηθφ 
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εθπαίδεπζεο - θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ, απηφ ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε 

κέζσ ηήξεζεο θαηαιιήισλ αξρείσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ ηξνθίκσλ 

βάζεη ησλ θαλνληζκψλ Δ.Κ  852.2004 θαη 882/2004, θαη αλαθέξνληαη ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία βάζε ηεο ππ΄ αξηζκ.  14708/  (ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, ΑΡ ΦΤΛΛΟΤ 1616 

ΣΖ   17/8/2007)  Τπνπξγηθήο  Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.  Ο Αλάδνρνο 

ζα δεκηνπξγεί θάθειν - κεηξψν ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ  πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα, πνπ ζα θαηαηίζεηαη ζην  Σκήκα Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο (κέζα 

ζ’ έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο). 

2.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζην ρψξν  ησλ ηξαπεδνθφκσλ νδεγφ νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο γηα ρψξνπο θαη επηρεηξήζεηο Μαδηθήο Δζηίαζεο, ψζηε ην πξνζσπηθφ λα 

κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα  κπνξεί ζπκβνπιεχεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαη νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο. 

2.4. Ο Αλάδνρνο λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν φιν ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην κεληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο θαη λα θαιχπηεηαη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ αλά βάξδηα κε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

2.5. Να απαζρνινχληαη ζε πιήξεο θαη θπθιηθφ σξάξην, θαζεκεξηλά θαη ηηο αξγίεο, αλάινγα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, έηζη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, θαη 

απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο απαζρφιεζεο  ηνπ ηδίνπ αηφκνπ  ζε δχν ζπλερείο βάξδηεο. 

2.6. Ο Aλάδνρνο λα παξέρεη δχν (2) ζηνιέο νη νπνίεο  ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην 

ζρέδην θαη ηα ρξψκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα είλαη πάληα θαζαξέο θαη λα αιιάδνληαη 

ηαθηηθά  ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Τγηεηλήο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

2.7. Ο Aλάδνρνο λα παξέρεη αληηνιηζζεηηθά ζακπφ ιεπθνχ ρξψκαηνο. Ζ δαπάλε γηα ηε 

ζηνιή θαη ηα ζακπφ θαζψο θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο ζηνιήο ζα επηβαξχλεη ηνλ 

αλάδνρν. 

2.8. Σν Σκήκα Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο ζα πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε ρξήζεο γαληηψλ, 

ζθνχθσλ  κηαο ρξήζεο ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

2.9. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ θαη εθπαηδεπκέλν  

(νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην 

πξνζσπηθφ λα γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο ζην Ννζνθνκείν. 

2.10. Να ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ ζα έρεη ζηελ επνπηεία ηνπ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν ζα ζπληάζζεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ζηνλ νπνίν ζα απεπζχλεηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο γηα 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα αλαθχςεη. 
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2.11. Σν πξνζσπηθφ λα είλαη αζθαιηζκέλν, φπσο πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο 

θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζην Ννζνθνκείν κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ΗΚΑ, φπνπ λα απνδεηθλχεη ηα παξαπάλσ. 

2.12. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ δηαθνξεηηθή απαζρφιεζε, π.ρ. ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο ζην ρψξν 

ησλ ηξνθίκσλ. 

 

3. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

3.1. Οη εξγαδφκελνη  ζα απαζρνινχληαη σο εμήο: 

        Έμη (6) άηνκα, 6 σξεο απαζρφιεζεο, 30 εκέξεο ην κήλα  

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ Ννζειεπηηθψλ ηκεκάησλ, ηεο 

ηξαπεδαξίαο πξνζσπηθνχ θαη ηνπ καγεηξείνπ  ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο. 

3.2. Οη βάξδηεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε δχν (2) πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή θαη 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ ρεηκεξηλή θαη εαξηλή πεξίνδν. Σα σξάξηα ζα 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο. 

3.3. Ο αξηζκφο ησλ θαηά εκέξα θαη βάξδηα απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζα 

θαζνξίδεηαη βάζε κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη 

εκπξφζεζκα απφ ηελ Δηαηξεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο, 

φπσο ζα ηηο πξνζδηνξίζεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ θαη ζα ηίζεηαη ππφςηλ ηνπ 

αλαδφρνπ κε νλνκαζηηθή θαηαγξαθή ηνπ πξνο απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ. ε 

πεξίπησζε αιιαγήο ησλ πξνο απαζρφιεζε αηφκσλ ιφγσ απφιπζεο ή 

παξαίηεζεο ή αζζελείαο θαη ελ γέλεη θσιχκαηνο ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ζα 

αλαζθεπάδεηαη έγθαηξα απφ ηνλ αλάδνρν.   

3.4. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 

απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Βεβαίσζεο Παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.   

 

4. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΑ 

4.1. Σν Πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη βηβιηάξην πγείαο, ην νπνίν λα πηζηνπνηεί φηη 

δελ πάζρεη απφ θαλέλα κεηαδνηηθφ  λφζεκα. 

4.2. Σν βηβιηάξην πγείαο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ   

πξνζσπηθνχ, λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη λα αλαλεψλεηαη εγθαίξσο πξηλ ηε ιήμε  

ηνπ. 
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4.3. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα απαζρφιεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο 

κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη γλσζηφ ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη 

πάζρεη απφ λφζεκα πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηξνθψλ ή αηφκνπ πνπ έρεη δηάξξνηα 

ή  κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε θαη 

πθίζηαληαη άκεζνο ή έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ 

παζνγφλνπο   κηθξννξγαληζκνχο. 

4.4. Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

Σκήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πγείαο, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα ιάβεη κέηξα 

γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ηξνθίκσλ θαη εμνπιηζκνχ (άκεζε ή 

δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε). 

4.5. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο, ππεχζπλνο απέλαληη ζην Ννζνθνκείν είλαη ν 

αλάδνρνο. Σν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο 

κπνξεί λα αζθεί ην Ννζνθνκείν (Δπηηξνπή Λνηκψμεσλ). 

 

5. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

5.1. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην λενδηνξηδφκελν θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ.  

5.2. Αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο  πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπο θαλφλεο 

νξζήο βηνκεραληθήο θαη απνζεθεπηηθήο πξαθηηθήο, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο 

θαζαξηφηεηαο, ηνπο θαλφλεο ζεξβηξίζκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθέο δίαηηεο, 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ζθνππηδηψλ). 

5.3. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ην 

πξνζσπηθφ ζα εθπαηδεπηεί λα γλσξίδεη άξηζηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

νξνινγία ησλ λνζνθνκεηαθψλ δηαηηψλ ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

5.4. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη φιν ην πξνζσπηθφ γηα 20 ηνπιάρηζηνλ 

ψξεο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.  

5.5. Ζ εθπαίδεπζε ζα απνδεηθλχεηαη κε ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

εθπαίδεπζεο. 

5.6. Σα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο θαηαρσξνχληαη ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο θαη 

είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5.7. Τπεχζπλνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν Αλάδνρνο, ε Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ θαη ην Tκ. Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο, νη νπνίνη άιισζηε ζα  

κεξηκλνχλ θαη γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ζεκαηηθέο 
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ελφηεηεο πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ζηνπο θαλφλεο πξαθηηθήο 

θαζψο θαη ζε  ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα αιιά θαη  δηαηηνιφγηα αζζελψλ. 

5.8. Ο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ εζηίαζεο απφ ην Ννζνθνκείν, αλαηίζεηαη ζην 

Σκήκα Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο θαη ζηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ 

Λνηκψμεσλ. 

5.9. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη πάληα 

ζηε δηάζεζή ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

6. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΣΗΑΖ 

ην θαζεθνληνιφγην ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο  ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο θαη κε ρξνλνδηάγξακκα νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ σο εμήο: 

ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΟΗ: 

 ηηο 7.00 πξνζέξρνληαη θαη πξνεηνηκάδνπλ ηα θαξφηζηα δηαλνκήο κε ηα ζεξβίηζηα 

πξσηλνχ θαη παξαιακβάλνπλ απφ ην καγεηξεία ηα πξσηλά ξνθήκαηα γηα ηνπο 

αζζελείο. 

 ηηο 8.00 μεθηλά ην ζεξβίξηζκα ηνπ πξσηλνχ γεχκαηνο: εξβίξνπλ ην γάια-ηζάη-

ρακνκήιη, ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη ζηελ θεληξηθή θνπδίλα, εηνηκάδνπλ ην 

ηξνρήιαην θαξφηζη κε ηα είδε ηνπ πξσηλνχ θαη ζεξβίξνπλ ζηνπο αζζελείο ην 

πξσηλφ ζε δίζθν, ζπκβνπιεπφκελνη ηνλ θαηάινγν κε ην φλνκα ηνπ αξξψζηνπ θαη 

ηε δίαηηά ηνπ. 

 

 ηε ζπλέρεηα καδεχνπλ ηα άπιπηα ζθεχε ηνπ πξσηλνχ, ηα πιέλνπλ θαη ηα 

ηαθηνπνηνχλ ζηα ληνπιάπηα. 

 Δπίζεο ηαθηνπνηνχλ ηα πξνο δηαλνκή ηξφθηκα πνπ έξρνληαη ζηελ θνπδίλα ηνπ 

θάζε ηκήκαηνο (απφ ηελ θεληξηθή θνπδίλα-καγεηξείν) ζηα ληνπιάπηα θαη ζην 

ςπγείν (αλάινγα κε ην είδνο). Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο πξνθχπηνπλ θαη 

νη ππνρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ησλ δίζθσλ. ε θάζε πεξίπησζε ην πξνζσπηθφ 

ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα, λα ελεκεξψλεηαη απφ ηα έληππα 

ινγνδνζίαο ησλ ηκεκάησλ λνζειείαο  κε ηα νλφκαηα θαη  ηηο δίαηηεο ησλ 

αζζελψλ.  

 ηηο 10.00 βγαίλνπλ πάιη γηα δηαλνκή, ζηνπο αζζελείο, κηθξνγεπκάησλ, φπσο 

θξέκαο, θνκπφζηαο, θξνχηνπ, αλάινγα κε ηε δίαηηα θάζε αζζελνχο. Μαδεχνπλ, 

πιέλνπλ θαη ηαθηνπνηνχλ ηα ζθεχε. 
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 ηηο 10.30 πξνζέξρνληαη ζην καγεηξείν γηα παξαιαβή ησλ νπσξνιαραληθψλ 

ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ (πιχζηκν, θφςηκν, κεξηδνπνίεζε) ηηο ζαιάηεο εγθαίξσο. 

 ηηο 12.00 πξνζέξρνληαη ζην καγεηξείν, κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ε νπνία νξίδεηαη 

απφ ηελ ππεχζπλε ηξαπεδνθφκν ηεο βάξδηαο θαη παξαιακβάλνπλ φια ηα 

ηξφθηκα θαη θαγεηά γηα ηε κεζεκεξηαλή δηαλνκή. Σα θαγεηά ηνπνζεηνχληαη ζε 

θιεηζηφ ηξνρήιαην ζεξκνκπφμ θαη κεηαθέξνληαη ζηα ηκήκαηα. Σν ζεξβίξηζκα ηνπ 

θαγεηνχ γίλεηαη ζε δίζθν, ν νπνίνο εηνηκάδεηαη ζηελ θνπδίλα ζχκθσλα κε ηε 

δίαηηα ηνπ αζζελνχο. 

 ηηο 13.00 γίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ ζηνπο αξξψζηνπο. ηε ζπλέρεηα καδί 

κε ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ άπιπησλ ζθεπψλ 

ζεξβηξίζκαηνο, πιχζηκν, ζηέγλσκα θαη απνζήθεπζε απηψλ ζε θαζαξά εξκάξηα 

ζθεπψλ θαη ηα νπνία θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ζε 

ζπρλφηεηα φπσο νξίδεηαη απφ ην  πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. 

 ηηο 17.00 πξνζέξρνληαη ζην καγεηξείν γηα παξαιαβή ησλ θαγεηψλ γηα ηε 

βξαδηλή 

 δηαλνκή. Σα θαγεηά ηνπνζεηνχληαη ζηα θιεηζηά ηξνρήιαηα ζεξκνκπνμ ηα νπνία 

πξέπεη λα έρνπλ δεζηαζεί επί 1 πεξίπνπ ψξα. Οη ηξαπεδνθφκνη θφβνπλ ηηο 

ζαιάηεο ζηε θνπδίλα. Σν ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ γίλεηαη ζε δίζθν, ν νπνίνο 

εηνηκάδεηαη ζηελ θνπδίλα ζχκθσλα κε ηε δίαηηα ηνπ αζζελνχο. 

 ηηο 18.00 μεθηλά ε βξαδηλή δηαλνκή. Καηφπηλ ν θάζε ηξαπεδνθφκνο καδεχεη ηνπο 

δίζθνπο απφ ηνπο ζαιάκνπο, πιέλεη θαη ηαθηνπνηεί ηα ζθεχε. 

 Ζ θνπδίλα, νη πάγθνη, ην πάησκα, ηα πιαθάθηα, νη ζεξκνζάιακνη, ηα ςπγεία, ηα  

ηξνρήιαηα θαξφηζηα, θαη γεληθά ν ρψξνο ησλ office θαη ηεο θνπδίλαο θαζαξίδνληαη 

απφ ην πξνζσπηθφ φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ – 

απνιχκαλζεο. 

 Σα θαζαξηζηηθά απνιπκαληηθά ζα δίλνληαη απφ ην Ννζνθνκείν θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη απζηεξά ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπηηξνπή Λνηκψμεσλ. Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ 

ππνδείμεσλ ζα ηηκσξείηαη απζηεξά. 

 Σν πξνζσπηθφ θξνληίδεη γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο  (πηάηα, 

δίζθνη, καραηξνπήξνπλα, πνηήξηα, θ.η.ι.) θαη ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ 

ζπζθεπψλ ηεο θνπδίλαο (ςπγείν, πιπληήξην πηάησλ, θ.η.ι.). 
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ΜΑΓΔΗΡΑ 

 Παξαζθεπάδεη ηα θαγεηά εκέξαο γηα αζζελείο θαη ηαηξνχο. 

 πκκεηέρεη ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εκεξήζησλ εξγαζηψλ παξαζθεπήο ησλ 

γεπκάησλ. 

 Διέγρεη ηα εηζεξρφκελα γηα παξαζθεπή ηξφθηκα απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

άπνςε. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ δηαηηεηηθψλ εληνιψλ. 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

καγεηξείνπ. 

ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΑ 

 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ εηδηθψλ δηαηηεηηθψλ ζρεκάησλ (πεξαζηά 

θαη δηπινπεξαζηά LEVIN). 

 Δθηειεί φιεο ηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ ν κάγεηξαο λα έρεη έηνηκε 

πξνο καγείξεκα ηελ  πξψηε χιε. 

 Παξαζθεπάδεη ζαιάηεο, επηδφξπηα θαη θαγεηά δηαηηψλ. 

 Φξνληίδεη γηα ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 

 

 

7. ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ  

7.1 Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, απφ θάζε πξφζσπν πνπ θηλείηαη 

ζε ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο κε ηξφθηκα θαη ην νπνίν πξέπεη λα   θέξεη 

θαηάιιειν θαη θαζαξφ ληχζηκν. 

7.2 Ο Αλάδνρνο θαη ην ηκήκα Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο έρνπλ ηε επζχλε ηεο ηήξεζεο 

απφ ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ 

ηελ πγηεηλή ησλ αηφκσλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα απφ θάζε είδνπο   

επηκνιχλζεηο (Γηαζηαπξνχκελε, άκεζε, έκκεζε). 

7.3 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηηο θνπδίλεο ησλ θιηληθψλ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

εξγαζία. 

7.4 Οη επηζθέπηεο πνπ ιφγσ αλάγθεο εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ, ζα 

πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ.  
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Α) Γεληθά κέηξα θαζαξηόηεηαο 

Σα  άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο  ησλ ηξνθίκσλ 

πξέπεη: 

 Να θξνληίδνπλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ ηνπο. 

 Να πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη. 

 Να κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ, θαιισπίδνληαη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη θαηά 

ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ. 

 Να θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπο κε αδηάβξνρν επίδεζκν (θαηά πξνηίκεζε 

έληνλνπ ρξψκαηνο, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια αλ έρεη απνθνιιεζεί). 

 Να κε θνξνχλ θνζκήκαηα θαη λα κελ έρνπλ ςεχηηθα ή βακκέλα λχρηα γηαηί 

απνηεινχλ θίλδπλν επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σα λχρηα ζα πξέπεη λα είλαη 

θνκκέλα. θνπιαξίθηα  ζε ηξππεκέλα απηηά, βέξεο, δαθηπιίδηα θαη ξνιφγηα πξέπεη λα 

αθαηξνχληαη. 

 Να κελ κεηαθηλνχληαη άζθνπα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κεηά λα 

επηζηξέθνπλ ζην ρψξν ηξνθίκσλ. 

 Να έρνπλ θαζαξά καιιηά, δεκέλα πίζσ, εθφζνλ είλαη καθξηά θαη λα είλαη θαιπκκέλα 

πιήξσο κε θάιπκκα θεθαιήο (ζθνχθν). 

 Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη, φηαλ απνκαθξχλνληαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ παξαζθεπάδεη θαη δηαλέκεη ηξφθηκα ζηνπο αζζελείο πςεινχ 

θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα εθαξκφδεη κε απφιπηε αθξίβεηα 

ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ ηξνθίκσλ απφ επηκφιπλζε, αθφκε θαη κε «αζψνπο» 

κηθξννξγαληζκνχο, αιιά επηθίλδπλνπο γη’ απηνχο ηνπο αζζελείο. 

 

Β) Πιύζηκν Υεξηώλ 

Απαξαίηεην είλαη ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ: 

 Μεηά ηε ρξήζε ηνπαιέηαο. 

 Όηαλ είλαη βξψκηθα ή κνιπζκέλα. 

 Μεηά απφ βήρα, θηέξληζκα, θχζεκα κχηεο. 

 Μεηά απφ άγγηγκα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο θεθαιήο. 

 Πξηλ λα αγγίμνπλ νπνηαδήπνηε ηξνθή. 

 Όηαλ έρνπλ πηάζεη σκά ηξφθηκα (θξέαο, ςάξη, απγά, πνπιεξηθά) ή νπνηνδήπνηε 

κνιπζκέλν ηξφθηκν. 

 Μεηά ηε ρξήζε δνρείσλ απνξξηκκάησλ. 
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Γ) Υεηξηζκόο Σξνθίκσλ 

 Ο ρεηξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ δελ ζα γίλεηαη κε αθάιππηα ρέξηα. 

 Γελ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα, άηνκα πνπ έρνπλ δεξκαηηθέο βιάβεο ή θάπνηα κεηαδνηηθή 

αζζέλεηα ή ππάξρεη ζρεηηθή ηαηξηθή ζχζηαζε. 

 Μηθξά ηξαχκαηα ή εγθαχκαηα θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν έγρξσκν επίδεζκν. 

 Υξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί πάγθνη, εξγαιεία θαη ζθεχε γηα ηα σκά ηξφθηκα θαη 

δηαθνξεηηθνί γηα ηα καγεηξεκέλα ή ηα ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαισζνχλ ρσξίο ςήζηκν. 

 Οη πάγθνη, ηα ηξαπέδηα, ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο θνπήο θαη επεμεξγαζίαο 

ηξνθίκσλ θαζαξίδνληαη ζρνιαζηηθά κεηά ηε ρξήζε, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

ππνιείκκαηα ηξνθψλ, ελψ απαηηείηαη απνιχκαλζε φισλ ησλ ζθεπψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηξφπν πνπ ην Ννζνθνκείν ζα ππνδείμεη. 

 Ζ θαζαξηφηεηα ηεο ζηνιήο εξγαζίαο θαη ηνπ ζθνχθνπ πξέπεη λα ηεξείηαη κε 

ζρνιαζηηθφηεηα. 

 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ φξσλ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λα επηβάιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

χκβαζε. 

 
 
            1.2.2. Πεξηερόκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
1. ηνλ  (ππν)θάθειν  κε  ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη 
ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 
2. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε    κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη 
απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ  πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά    ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ 
αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ   
κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 
3. Δθφζνλ  ε  νηθνλνκηθή   πξνζθνξά  δελ  έρεη  απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο 
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλα ηα     ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
4. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερφκελν: 
α) Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή 
ηηκή,  ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο 
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα 
γίλεηαη κέρξη δχν    δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,   εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. γηα ηελ 
παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν  πνπ   πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαθήξπμε. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 
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β) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν  1 
ηνπ Ν. 3863/2010, (ΦΔΚ Α΄115/15-7-2010), επί πνηλή απφξξηςεο.  

γ) Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο 
θαη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

δ) Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ 
δίδεηαη εληαία ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε) Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη 
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξφκελσλ 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  

ζη) Ζ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε/ζχκβαζε, αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο θαη νθείιεη λα 
εθαξκφζεη  ηηο  ηπρφλ αιιαγέο άκεζα, αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε 
κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην 
λνζνθνκείν. 

 
2. Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε 
ππνθαθέισλ  

α. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ   φξγαλν  
δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ, ηελ εκ/ληα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ,  φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

β. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ηελ  εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

γ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
1) Απνζθξαγίδνληαη νη (ππν)θάθεινη νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο   θαη ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε 
ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή, πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη 
θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. 

2) Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά  πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
ζα έρνπλ ειεθηξνληθή   πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ  ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο    
απνζθξαγίζηεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ 
πνπ  απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

3) Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
απνζθξαγίδνληαη    ειεθηξνληθά απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, ζε εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί  ζε     απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ 
απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

4) Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ      ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ θαη oη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ 
ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
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3. Γηαδηθαζία αλάδεημεο κεηνδόηε – θαηαθύξσζε απνηειεζκάησλ 
α. Μεηά  ηελ  αμηνιφγεζε  ησλ  πξνζθνξψλ,  θαηά  ην  άξζξν  20  ηνπ Π.Γ. 

118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή   εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, 
ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή  αξρείνπ .pdf θαη ζε θάθειν κε 
ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά 
πεξίπησζε θαη γίλεηαη Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο»   ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3)   
εξγαζίκσλ  εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή 
αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα  ππεξεζία (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη 
αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). 

γ. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο : 
 

1) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ    απφ   ην  
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε : 
α) Γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα 
θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 
1) ςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγάνωζη, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 
1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
2) Γωποδοκία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C  195  ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 
ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 
3) Απάηη,    θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει.48), 
4) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 
ηεο Οδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο  δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία  ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
β) Γηα ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο 
θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο (εδάθην γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/07). 
2) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ   εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη 
επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 
3) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, θαη, 
επίζεο, φηη δελ    ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 
4) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (πιεξσκή 
θφξσλ θαη ηειψλ) θαη πηζηνπνηεηηθά νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηα νπνία 
λα πξνθχπηεη φηη   είλαη ελήκεξνη  σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 
θαη επηθνπξηθήο) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ    ειιεληθνχ δηθαίνπ (εδάθηα ε θαη ζη ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 60/2007). 
5) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα  πηζηνπνηείηαη  αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ή ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο 
θαηά ηελ εκέξα   δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ΑΔΑ: Ψ6ΩΥ469073-Β6Χ



[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 21 
 

6) Δάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη Α.Δ. ή ΔΠΔ ππνβάιιεη (απφ ηελ Γηεχζπλζε 
Αλάπηπμεο /Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ηεο 
έδξαο ηεο εηαηξείαο, ελψ γηα εηαηξείεο πνπ ηδξχνληαη κεηά ηηο 4/4/2011 απφ ηελ ππεξεζία 
Γ.Δ.ΜΖ ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνπο    επηκειεηεξίνπ) θαη έλα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ 
ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ζην νπνίν αλαθέξεηαη  ε εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ηνπ ζην 
Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΜΑΔ) θαη ε Γεληθή  πλέιεπζε  πνπ  ην  έρεη 
ηξνπνπνηήζεη. 
εκείσζε: Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ 
επηθέξεη ηνλ  απνθιεηζκφ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ 
θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε  αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 
 
Δπηπιένλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ θαηαθύξσζε γηα ηηο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο 
Πξνϋπνζέζεηο ηνπ Αλάδνρνπ 
 

α.α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ 
 

1.  ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1.1.  Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη: 
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα 
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ 
ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
 Όηη ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο 
δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

1.2.  Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε ηνπ 
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ . 

2.  ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

2.1.  Καηάινγν,  θπξηνηέξσλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε δηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ θαη ηνπ ρξφλνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ.  

2.2.  Πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα 
κε ην δηεζλέο πξφηππν ENISO … ή ηζνδχλακν. 

 
 
 
8. Αλάδεημε Μεηνδόηε 
 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ είλαη ε 
ΠΛΔΟΝ   ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ .Ζ αμηνιφγεζε 
ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

2. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλνλ νη 
πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο 
φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ πξνεγνχκελε ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 
απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζπλεθηηκάηαη.  
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3.  Σα θαζνξηζκέλα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο, εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά, 
θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο, ήηνη: 

ΟΜΑΓΑ (Α) ζηνηρεία 1,2. ΟΜΑΓΑ (Β) ζηνηρεία 1,2. 

Γηα ηηο παξαπάλσ δχν νκάδεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο Βαξχηεηαο πνπ αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ (70) θαη (30) γηα θάζε νκάδα αληίζηνηρα. 

Σν άζξνηζκα ησλ πνζνζηψλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 100.- 

Οη ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ γηα ηα παξαπάλσ βαζκνινγνχκελα ζηνηρεία θάζε 
Οκάδαο είλαη νη εμήο : 

 

 

 

Οκάδα Α. 

α/α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

A1 Ζ ππνδνκή θαη γεληθφηεξε νξγάλσζε 
ηεο εηαηξείαο 

100-110 20% 

 

A2 Ο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (θαηαλνκή ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζηα ηκήκαηα κε ειάρηζην 
αξηζκφ εξγαηνσξψλ ) 

100-110 50% 

 

 χλνιν Οκάδαο Α  70 % 

 

 

 

 

 

Οκάδα Β. 

α/α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

 

Β1 Ζ απαηηνχκελε ηδηαίηεξε πείξα, 
ηθαλφηεηα θαη εηδίθεπζε εθ κέξνπο ηνπ 
Δξγνιάβνπ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ 
βεβαηψζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο ζε 
αληηζηνηρία κε ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ θαη είλαη ζε ηζρχ ή ίζρπαλ 
έσο θαη δχν έηε πξηλ. 

100-110 20% 

 

Β2 Οη πξνζθεξφκελεο εξγαηνψξεο  100-110 10% 

 χλνιν Οκάδαο Β  30% 

χλνιν Οκάδαο Α θαη Β 100% 

 

Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ Οκάδσλ βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε βάζε ηνπο 100 
βαζκνχο . 
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Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο θάζε ππννκάδαο. 

Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο θάζε ππννκάδαο. 

Ζ ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ Οκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ 
επηκέξνπο πληειεζηή Βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ Βαζκνινγία ηνπ , θαη ε πλνιηθή 
Βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην Άζξνηζκα ησλ ηαζκηζκέλσλ 

Βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν Οκάδσλ. 

Ζ ηειηθή Βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο. 

4.πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο 
πξνζθνξάο πξνο ηε Βαζκνινγία ηεο. 

5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

6. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο,  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

7. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ή 
(εθφζνλ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε) ζην άξζξν 8α ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε 
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

8. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή 
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ 
Π.Γ. 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη 
πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, 
ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα θαζνξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε ειάρηζηα 
αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α.ηνπ Π.Γ. 
118/2007. 
 
 
5. Υξόλνο ηζρύνο ζύκβαζεο 
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα δέθα κήλεο (10) αξρφκελεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα ηξεηο (3) αθφκα κήλεο κε  
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ. 
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6. Σξόπνο πιεξσκήο 
1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηνχ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θνξέα 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο πνπ πξέπεη 
λα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο είλαη κεηά απφ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη 
εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 
α) Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ αληίζηνηρν κήλα. Ζ έθδνζε ησλ 
ηηκνινγίσλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ 
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
β) Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ γηα 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή, απφ αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην 
Γξαθείν Δπηζηαζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. 
γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 
2. Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε, φηη ν Αλάδνρνο 
έρεη εθπιεξψζεη απέλαληί ηνπο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζ.35 
ηνπ ΠΓ 118/07 θαη 7 ηνπ Ν.2286/95 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο). 
3. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Καηά 
ηελ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ, γίλεηαη πξνείζπξαμε θφξνπ πνζνζηνχ 8%. 
4. Ζ εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 166/2003 θαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηνλ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α/2013) 
5. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 
Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ 
κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ 
(ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο 
λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην 
Ννζνθνκείν. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 1) Yπέξ 
Μ.Σ.Π.Τ.(Μεηνρηθνχ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ άξζξν 22 ΠΓ 422/1981):1,50% 2) 
Υαξη. Μ.Σ.Π.Τ. : 0,03% επί ηνπ Μ.Σ.Π.Τ. 3) ΟΓΑ ραξη. Μ.Σ.Π.Τ. : 0,006% 4)Τπέξ 
Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (Γ.Τ.6α) Γ.Π/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α.):2% 5) Κξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994) 6) Τπέξ 
ΔΑΑΓΖΤ 0,10% ζην θαζαξφ πνζφ 7) ραξη. ππέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,003 8) ΟΓΑ ραξη. ππέξ 
ΔΑΑΓΖΤ 0,0006 . 
ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα 
παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, 
αλάινγα κε ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ  έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη 
πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε 
αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 
 
7. Δλζηάζεηο 
Δλζηάζεηο  ππνβάιινληαη  γηα  ηνπο  ιφγνπο  θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν κε κνξθή αξρείνπ  .pdf  ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη,     απηά 
ππνβάιινληαη απφ  ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζε κνξθή 
αξρείνπ .pdf  πξνζθνκηδφκελα  εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή 
(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν)ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ Ν. 3943/2011 
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(ΦΔΚ /Α/66/31-3-11) θαη ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο «Πεξί ειεθηξνληθνχ Παξαβφινπ» 
ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΔΚ 1675/Β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. 
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε    απηψλ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά 
ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα  ηελ   αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
8. Πνηληθέο Ρήηξεο-Δθπηώζεηο- Λύζε θαη Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο 
 
Σν αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
πξνκεζεπηή ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη 
ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν 
ηεο ζχκβαζεο. Σν Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
� Ο πξνκεζεπηήο δελ πινπνηεί ηε ζχκβαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζε απηή, παξά 
ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
� Ο πξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε χκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

� Ο πξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 
ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 
� Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ 
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 
� Ο πξνκεζεπηήο δελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ πξνκεζεπηή 
ηεο, εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηαγγειίαο. Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ 
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ην Ννζνθνκείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 
πνζνχ πιεξσηένπ, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Σν Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα 
απφ ηνλ πξνκεζεπηή απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά πνπ ππέζηε, ιφγσ πιεκκεινχο 
εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. Απαγνξεχεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε κεηαβίβαζε ή 
εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί 
κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Γ. . ηνπ 
Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ ηελ νπνία 
κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 
Ζ αλάδνρνο εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε 
θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία 
(θιαδηθή) ..Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. ε πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ 
αλσηέξνπ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. (Τπ. Απ. 
31262/16-11-06) 
ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην Ννζνθνκείν, κέζσ ηεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο ησλ 
εξγαζηψλ, θξίλεη φηη νη εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθέο, ζα αθνινπζήζνπλ νη παξαθάησ θ π ξ ψ ζ ε η ο  
Πνηληθέο Ρήηξεο  
1. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε φξσλ ή φξνπ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο θαη’ αξρή ζα 
ππφθεηηαη ζε πξνθνξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έγγξαθε παξαηήξεζε απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή επίβιεςεο , επνπηείαο εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ, ή νπνία ζα γλσζηνπνηεί 
ηα απνηειέζκαηα ζπκκφξθσζεο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ 
πξσηνθφιισλ εξγαζηψλ. 
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ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ 
1. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε € 500,00.- 
2. Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε € 1.000,00.- 
3. Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε € 2.500,00.- 
Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα 
θεξχμεη έ θ π η σ η ν ηνλ Αλάδνρν. 
1. Με παξαθξάηεζε ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 
2. Με αλάζεζε ησλ έξγσλ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε & ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο ηπρφλ 
πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηεο ηηκήο αθνχ θαιέζεη ηνλ Αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ 
ζηελ θαηά ην άξζξν 34 ηνπ Π. Γ. 118/07. 
Οη Ρήηξεο ζε πξψηε Φάζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε επηθπξψλνληαη απφ ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 
ζα παξαθξαηνχληαη κε έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ . 
Καηά ηεο επηβνιήο ησλ ξεηξψλ ρσξεί έλζηαζε. 
2. Όηαλ δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ην έξγν πξηλ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή νη ηπρφλ πιεξσκέο ηνπ, επηβαξχλνληαη επηπξφζζεηα θαη κε: 
� Σελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ € 500,00 .- εκεξεζίσο σο πνηληθή ξήηξα θαη κέρξη ηεο 
εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ 
ζε άιιν ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
� Σελ θαηαβνιή ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηηκήο απφ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 
ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ ζε άιιν ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
� Σελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ππέξ 
ηνπ  Ννζνθνκείνπ. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ, ηφζν σο πξνο ηε ζπλνιηθή πνηλή πνπ ηνπ 
επηβιήζεθε, φζν θαη σο πξνο ην χςνο ηεο θάζε ξήηξαο γηα ζπγθεθξηκέλν κήλα, ν 
Αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιιεη έλζηαζε πξνο ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζα 
ζε νθηώ (8) εκέξεο. 
Σν Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαζίδεη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ Ζκεξνκελία ηεο 
ππνβνιήο ηεο γηα ηελ έλζηαζε πνπ κπνξεί λα ηε δερζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα 
κέξνο ή θαη λα ηελ απνξξίςεη. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηή ε έλζηαζε ελ φισ ή ελ κέξεη, ε πνηλή πνπ 
επηβιήζεθε εμαθαλίδεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. 
Κξηηέο ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ , είλαη νη Πξντζηάκελνη ησλ 
Ννζειεπηηθψλ ηκεκάησλ νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ εγγξάθσο θαη ηεξαξρηθά 
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζηα αξκφδηα φξγαλα. 
Ζ επνπηεία ηνπ ζπλεξγείνπ δηαλνκήο θαγεηνχ ζα απαξηίδεηαη : 
Απφ Σξηκειή επηηξνπή δηαπίζησζεο έξγνπ δηαλνκήο θαγεηνχ, ηελ νπνία νξίδεη ν 
Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε νπνία βεβαηψλεη θάζε κήλα ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο απηήο κεηαθξάδνληαη έηζη ψζηε λα 
δηαηεξείηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχκβαζεο. Δάλ θάπνηνο φξνο ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη 
ιεηηνπξγηθφο, δελ επεξεάδεηαη ε ηζρχο ησλ ππνινίπσλ φξσλ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζ’ 
απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλα λα βξνπλ κία δίθαηε θαη νηθνλνκηθή ιχζε κε ηελ 
νπνία ζα δηνξζψλεηαη ε κε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ φξνπ. 
Γηα θάζε πξφβιεκα πνπ αθνξά ηε Γηαθήξπμε θαη ηε χκβαζε ν Αλάδνρνο ππάγεηαη ζηε 
δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Υίνπ. 
 
 

ΑΔΑ: Ψ6ΩΥ469073-Β6Χ



[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 27 
 

9. Λνηπνί Όξνη 
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή 
ζε απηφλ,    ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
Ξελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά - δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από 
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 
 
Ο ρξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ είλαη 240 εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε 
ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν 
ηνπ παξαπάλσ     αλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ 
απφ ηε  ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ 
ηε δηαθήξπμε. 
Αληηπξνζθνξέο, ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαζψο θαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο 
εθηίκεζεο,   εθπξφζεζκεο, ππφ αίξεζε ή ηέηνηεο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
ΠΡΟΟΥΖ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε Euro. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε 
γηα ηε    ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
Απηφο πνπ ζα αλαθεξπρζεί αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ    
θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. 
 
 
10. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 
         α. Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηφ 2 %, επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α.  αμίαο 1.209,00. 
 β. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα 
κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ θαη γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ 
θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 
 γ. Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή 
απνξξίπηεηαη. 
 δ. Χο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 
επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφ ππφδεηγκα. 
 
 
11. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, o αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο vα 
θαηαζέζεη κε ηελ  ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ ζα θαιχπηεη πνζφ 
ίζν κε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
Ζ  δηελέξγεηα  ηνπ  δηαγσληζκνχ  δηέπεηαη  απφ  ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πνπ 
αλαθέξνληαη  εηζαγσγηθά ζηε δηαθήξπμε. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζεσξείηαη, φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο απηνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ6ΩΥ469073-Β6Χ



[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 28 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ – ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΟΡΜΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζα ζπκπιεξσζεί κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ 
Δ..Ζ.Γ.Ζ.. 
Δπεμήγεζε ησλ ζηειώλ ησλ πηλάθσλ: 
1. ηήιε ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ 
ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 
ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 
 
2. ηήιε ΑΠΑΗΣΖΖ 
ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο έρνπλ ζπκπιεξσζεί: 
- Ζ ιέμε “ΝΑΗ”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ 
πξνκεζεπηή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη «ΝΑΗ» ζε ηίηιν απαηηήζεσλ ν νπνίνο 
αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο   ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηαη φηη ε απαίηεζε πεξηιακβάλεη φια ηα 
επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη πξέπεη λα δνζεί απάληεζε γηα ην θαζέλα ρσξηζηά. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε  επηζήκαλζε δελ ηζρχεη φηαλ ππάξρεη επηκέξνπο αλάιπζε γηα ηελ 
απαίηεζε ηνπ θάζε εηδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ. 
 
3. ηήιε ΑΠΑΝΣΖΖ 
ηα θειηά ηεο ζηήιεο απηήο ζεκεηψλεηαη ππνρξεσηηθά ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
ζα έρεη: 
- Σελ έλδεημε “ΝΑΗ” εάλ απφ ηελ πξνζθνξά πιεξνχηαη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή  ή  
αλαιακβάλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ή ηελ έλδεημε “ΟΥΗ” ζε αληίζεηε πεξίπησζε. 
 
4. ηήιε ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 
ηε ζηήιε απηή αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά νη παξαπνκπέο αλά θειί, ζε άιια  ζεκεία  
ηεο   πξνζθνξάο, ηερληθά θπιιάδηα, εγρεηξίδηα ή θσηνηππίεο ηκεκάησλ ηνπο, 
δεκνζηεχκαηα θ.ι.π. απφ ηα νπνία   ηεθκεξηψλνληαη θαη αηηηνινγνχληαη πιήξσο νη 
απαληήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ζηήιεο   ηεο πξνζθνξάο. Αλάινγα θαίλεηαη νηηδήπνηε 
άιιν δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία (Βεβαίσζε, κειέηε, δήισζε, πξφγξακκα πηζηνπνίεζε 
θ.ι.π.). Δπηζεκαίλεηαη φηη απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε 
εθπιήξσζεο ηεο  πξνδηαγξαθήο θαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί 
λα ηε δερζεί ή φρη. Οη παξαπνκπέο ζα γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα ή ζειίδεο ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. Γεληθέο αλαθνξέο ή αζαθείο παξαπνκπέο δχλαηαη λα 
απνηειέζνπλ ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή   ε  
απάληεζε θαη ε αληίζηνηρε παξαπνκπή, ζε φια ηα ζεκεία ησλ πηλάθσλ θαη ε παξνρή 
φισλ ησλ      πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΦΟΡΜΑ ΤΣΖΜΑΣΟ 
 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

                ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ    

1. ΒΑΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

1.1. Οη εξγαδφκελνη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Γηα 

φζνπο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή 

ηζαγέλεηα κε πνιηηνγξάθεζε ζα πξέπεη λα 

ΝΑΗ   
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έρεη παξέιζεη έλα (1) ηνπιάρηζηνλ έηνο απφ 

ηελ απφθηεζή ηεο. Εξαίπεζη: Γηθαηνχληαη νη 

ππάιιεινη λα  είλαη θαη πνιίηεο ησλ Κξαηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

1.2. Γηα ηνπο πνιίηεο απηνχο απαηηείηαη  ε γλψζε 

ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ζε βαζκφ  επαξθή 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ε 

νπνία απνδεηθλχεηαη κε   πηζηνπνηεηηθφ 

ειιελνκάζεηαο ΔΠΗΠΔΓΟΤ Ά (Ν. 2413/1996 

άξζξν 10 παξ.1) πνπ   ρνξεγείηαη απφ ην 

Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο. 

1.3. Οη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

απνιπηήξην ηίηιν Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή   

ηζνδχλακνο ηίηινο θαηψηεξεο ηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Ν.Γ 580/1970 ή άιινο ηζφηηκνο   

ηίηινο ηεο αιινδαπήο, ψζηε λα γλσξίδνπλ 

ηελ ειιεληθή γξαθή θαη αλάγλσζε θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο γξαπηέο νδεγίεο 

γηα ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ. 

1.4. Δηδηθά γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ καγείξνπ 

απαξαίηεην πξνζφλ ζεσξείηαη λα δηαζέηεη 

εκπεηξία ζε εξγαζίεο πξνεηνηκαζίαο, 

παξαζθεπήο θαη ζεξβηξίζκαηνο 

(κεξηδνπνίεζεο) ηξνθίκσλ θαη λα 

απνδεηθλχεηαη. 

1.5. Οη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ειηθία κέρξη 48 

εηψλ. 

1.6. Οη εξγαδφκελνη λα είλαη πγηείο, αξηηκειείο θαη 

λα έρνπλ θπζηθή θαηαιιειφηεηα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. 

1.7. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ πηζηά 

ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη  απνζεθεπηηθήο 

πξαθηηθήο λα ελεκεξψλνληαη θαη λα εθηεινχλ 

νξζά θαη πηζηά ηηο νδεγίεο πεξί εθηέιεζεο 
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ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

2. ANAΓΟΥΟ ΟΦΔΗΛΔΗ: 
2.1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο 

ηεο αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηνπο θείκελνπο 

λφκνπο & δηαηάμεηο. Τπεχζπλνη γηα ηνλ 

έιεγρν εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ λφκσλ θαη 

δηαηάμεσλ ζα είλαη ε νξηδφκελε απφ ην 

Ννζνθνκείν Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεξγείνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη ν αλάδνρνο νθείιεη 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα εθφζνλ ηνπ 

δεηεζεί, λα πξνζθνκίζεη θαη λα θαηαζέζεη  

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ δεηεζνχλ (π.ρ. 

αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ),  ψζηε λα απνδεηθλχεη ηελ 

ηήξεζε εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ. 

2.2. Ζ εηαηξία νθείιεη λα ειέγρεη θαη λα 

ηεθκεξηψλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ  άξζξνπ (βαζηθά θξηηήξηα 

επηινγήο πξνζσπηθνχ). Ηδηαίηεξα γηα ην 

πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο - θαηάξηηζεο 

πξνζσπηθνχ, απηφ ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ 

ηελ επηρείξεζε κέζσ ηήξεζεο θαηαιιήισλ 

αξρείσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ 

ηξνθίκσλ βάζεη ησλ θαλνληζκψλ Δ.Κ  

852.2004 θαη 882/2004, θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία βάζε ηεο ππ΄ αξηζκ.  

14708/  (ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ, ΑΡ ΦΤΛΛΟΤ 

1616 ΣΖ   17/8/2007)  Τπνπξγηθήο  

Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.  Ο 

Αλάδνρνο ζα δεκηνπξγεί θάθειν - κεηξψν 

ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ  πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηα παξαπάλσ έγγξαθα, πνπ 
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ζα θαηαηίζεηαη ζην  Σκήκα Γηαηηνινγίαο - 

Γηαηξνθήο (κέζα ζ’ έλα κήλα απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο). 

2.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζην ρψξν  

ησλ ηξαπεδνθφκσλ νδεγφ νξζήο πγηεηλήο 

πξαθηηθήο γηα ρψξνπο θαη επηρεηξήζεηο 

Μαδηθήο Δζηίαζεο, ψζηε ην πξνζσπηθφ λα 

κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα  κπνξεί 

ζπκβνπιεχεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ θαη νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο. 

2.4. Ο Αλάδνρνο λα δηαζέηεη ζην Ννζνθνκείν 

φιν ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην κεληαίν πξφγξακκα 

εξγαζίαο θαη λα θαιχπηεηαη ην απαηηνχκελν 

πξνζσπηθφ αλά βάξδηα κε ηνλ αξηζκφ 

αηφκσλ πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

2.5. Να απαζρνινχληαη ζε πιήξεο θαη 

θπθιηθφ σξάξην, θαζεκεξηλά θαη ηηο αξγίεο, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

έηζη φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, θαη 

απαγνξεπκέλεο ξεηά ηεο απαζρφιεζεο  ηνπ 

ηδίνπ αηφκνπ  ζε δχν ζπλερείο βάξδηεο. 

2.6. Ο Aλάδνρνο λα παξέρεη δχν (2) ζηνιέο νη 

νπνίεο  ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην 

ζρέδην θαη ηα ρξψκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα 

είλαη πάληα θαζαξέο θαη λα αιιάδνληαη 

ηαθηηθά  ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο Τγηεηλήο, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

2.7. Ο Aλάδνρνο λα παξέρεη αληηνιηζζεηηθά 

ζακπφ ιεπθνχ ρξψκαηνο. Ζ δαπάλε γηα ηε 

ζηνιή θαη ηα ζακπφ θαζψο θαη ην θφζηνο 

θαζαξηζκνχ ηεο ζηνιήο ζα επηβαξχλεη ηνλ 
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αλάδνρν. 

2.8. Σν Σκήκα Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο ζα 

πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε ρξήζεο γαληηψλ, 

ζθνχθσλ  κηαο ρξήζεο ή άιισλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο. 

2.9. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζηαζεξφ θαη εθπαηδεπκέλν  

(νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ εξγαδνκέλσλ) 

θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ 

λα γλσζηνπνηείηαη εγθαίξσο ζην 

Ννζνθνκείν. 

2.10. Να ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ ζα 

έρεη ζηελ επνπηεία ηνπ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν ζα ζπληάζζεη ην 

πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 

ζηνλ νπνίν ζα απεπζχλεηαη ν Πξντζηάκελνο 

ηνπ ηκήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 

αλαθχςεη. 

2.11. Σν πξνζσπηθφ λα είλαη αζθαιηζκέλν, 

φπσο πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη 

ζην Ννζνθνκείν κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ 

ΗΚΑ, φπνπ λα απνδεηθλχεη ηα παξαπάλσ. 

2.12. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

κεηαθέξνληαη απφ δηαθνξεηηθή 

απαζρφιεζε, π.ρ. ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο 

ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. 

 

3. ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΑ ΑΣΟΜΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

3.1. Οη εξγαδφκελνη  ζα απαζρνινχληαη σο εμήο: 

Έμη (6) άηνκα, 6 σξεο απαζρφιεζεο, 30 εκέξεο ην 
κήλα  
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ 
Ννζειεπηηθψλ ηκεκάησλ, ηεο ηξαπεδαξίαο 
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ καγεηξείνπ  ηνπ Σκήκαηνο 
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Γηαηξνθήο. 
3.2. Οη βάξδηεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε δχν (2) 
πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή θαη πξνζαξκφδνληαη 
αλάινγα κε ηελ ρεηκεξηλή θαη εαξηλή πεξίνδν. Σα 
σξάξηα ζα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο. 
3.3. Ο αξηζκφο ησλ θαηά εκέξα θαη βάξδηα 
απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζα θαζνξίδεηαη βάζε 
κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη 
εκπξφζεζκα απφ ηελ Δηαηξεία, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο, φπσο ζα ηηο πξνζδηνξίζεη 
ν Πξντζηάκελνο ηνπ θαη ζα ηίζεηαη ππφςε ηνπ 
αλαδφρνπ κε νλνκαζηηθή θαηαγξαθή ηνπ πξνο 
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ. ε πεξίπησζε αιιαγήο 
ησλ πξνο απαζρφιεζε αηφκσλ ιφγσ απφιπζεο ή 
παξαίηεζεο ή αζζελείαο θαη ελ γέλεη θσιχκαηνο ην 
ζρεηηθφ πξφγξακκα ζα αλαζθεπάδεηαη έγθαηξα απφ 
ηνλ αλάδνρν.   
 
3.4. Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηελ ηξηκειή 
Δπηηξνπή Βεβαίσζεο Παξαθνινχζεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

4. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΓΔΗΑ 
4.1. Σν Πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη βηβιηάξην 
πγείαο, ην νπνίν λα πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρεη απφ 
θαλέλα κεηαδνηηθφ  λφζεκα. 
4.2. Σν βηβιηάξην πγείαο απνηειεί απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ   πξνζσπηθνχ, 
λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη λα αλαλεψλεηαη εγθαίξσο 
πξηλ ηε ιήμε  ηνπ. 
4.3. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα 
απαζρφιεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφθηκα 
νπνηνπδήπνηε αηφκνπ είλαη γλσζηφ ή ππάξρνπλ 
ππφλνηεο φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ κεηαδίδεηαη 
κέζσ ηξνθψλ ή αηφκνπ πνπ έρεη δηάξξνηα ή  
κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη πξνζβιεζεί απφ 
δεξκαηηθή κφιπλζε θαη πθίζηαληαη άκεζνο ή 
έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ 
παζνγφλνπο   κηθξννξγαληζκνχο. 
4.4. Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα ελεκεξψλεη 
εγθαίξσο ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο γηα 
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πγείαο, ψζηε ν ηειεπηαίνο 
λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ 
κφιπλζεο ηξνθίκσλ θαη εμνπιηζκνχ (άκεζε ή 
δηαζηαπξνχκελε επηκφιπλζε). 
4.5. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο, ππεχζπλνο 
απέλαληη ζην Ννζνθνκείν είλαη ν αλάδνρνο. Σν 
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 
εηαηξείαο κπνξεί λα αζθεί ην Ννζνθνκείν (Δπηηξνπή 
Λνηκψμεσλ). 
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5. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
5.1. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην λενδηνξηδφκελν θαη 
ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ.  
5.2. Αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο  πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 
απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπο 
θαλφλεο νξζήο βηνκεραληθήο θαη απνζεθεπηηθήο 
πξαθηηθήο, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, 
ηνπο θαλφλεο ζεξβηξίζκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ζε 
εηδηθέο δίαηηεο, ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
(ζθνππηδηψλ). 
5.3. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ην πξνζσπηθφ ζα εθπαηδεπηεί 
λα γλσξίδεη άξηζηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ 
νξνινγία ησλ λνζνθνκεηαθψλ δηαηηψλ ζχκθσλα κε 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 
5.4. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
εθπαηδεχζεη φιν ην πξνζσπηθφ γηα 20 ηνπιάρηζηνλ 
ψξεο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.  
5.5. Ζ εθπαίδεπζε ζα απνδεηθλχεηαη κε ηε 
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ εθπαίδεπζεο. 
5.6. Σα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο 
θαηαρσξνχληαη ζηα αξρεία ηεο εηαηξείαο θαη είλαη 
ζηε δηάζεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
5.7. Τπεχζπλνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ν 
Αλάδνρνο, ε Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ 
θαη ην Tκ. Γηαηηνινγίαο - Γηαηξνθήο, νη νπνίνη 
άιισζηε ζα  κεξηκλνχλ θαη γηα ηε ζπλερή 
επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ζεκαηηθέο 
ελφηεηεο πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, 
ζηνπο θαλφλεο πξαθηηθήο θαζψο θαη ζε  ιεηηνπξγηθά 
δεηήκαηα αιιά θαη  δηαηηνιφγηα αζζελψλ. 
5.8. Ο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ εζηίαζεο απφ ην 
Ννζνθνκείν, αλαηίζεηαη ζην Σκήκα Γηαηηνινγίαο - 
Γηαηξνθήο θαη ζηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ 
Λνηκψμεσλ. 
5.9. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο 
εθπαίδεπζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη πάληα ζηε 
δηάζεζή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΝΑΗ   

6. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΣΗΑΖ 
ην θαζεθνληνιφγην ηνπ Σκήκαηνο Γηαηηνινγίαο - 
Γηαηξνθήο  ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξηγξάθνληαη 
ιεπηνκεξψο θαη κε ρξνλνδηάγξακκα νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πξνζσπηθνχ σο εμήο: 
ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΟΗ: 
 ηηο 7.00 πξνζέξρνληαη θαη πξνεηνηκάδνπλ 
ηα θαξφηζηα δηαλνκήο κε ηα ζεξβίηζηα πξσηλνχ θαη 
παξαιακβάλνπλ απφ ην καγεηξεία ηα πξσηλά 
ξνθήκαηα γηα ηνπο αζζελείο. 
 ηηο 8.00 μεθηλά ην ζεξβίξηζκα ηνπ πξσηλνχ 

     ΝΑΗ   
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γεχκαηνο: εξβίξνπλ ην γάια-ηζάη-ρακνκήιη, ηα 
νπνία παξαζθεπάδνληαη ζηελ θεληξηθή θνπδίλα, 
εηνηκάδνπλ ην ηξνρήιαην θαξφηζη κε ηα είδε ηνπ 
πξσηλνχ θαη ζεξβίξνπλ ζηνπο αζζελείο ην πξσηλφ 
ζε δίζθν, ζπκβνπιεπφκελνη ηνλ θαηάινγν κε ην 
φλνκα ηνπ αξξψζηνπ θαη ηε δίαηηά ηνπ. 
  
 
 ηε ζπλέρεηα καδεχνπλ ηα άπιπηα ζθεχε ηνπ 
πξσηλνχ, ηα πιέλνπλ θαη ηα ηαθηνπνηνχλ ζηα 
ληνπιάπηα. 
 Δπίζεο ηαθηνπνηνχλ ηα πξνο δηαλνκή 
ηξφθηκα πνπ έξρνληαη ζηελ θνπδίλα ηνπ θάζε 
ηκήκαηνο (απφ ηελ θεληξηθή θνπδίλα-καγεηξείν) ζηα 
ληνπιάπηα θαη ζην ςπγείν (αλάινγα κε ην είδνο). 
Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο πξνθχπηνπλ θαη νη 
ππνρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο ησλ δίζθσλ. ε θάζε 
πεξίπησζε ην πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη, πξηλ απφ 
ην ζεξβίξηζκα, λα ελεκεξψλεηαη απφ ηα έληππα 
ινγνδνζίαο ησλ ηκεκάησλ λνζειείαο  κε ηα νλφκαηα 
θαη  ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ.  
 ηηο 10.00 βγαίλνπλ πάιη γηα δηαλνκή, ζηνπο 
αζζελείο, κηθξνγεπκάησλ, φπσο θξέκαο, 
θνκπφζηαο, θξνχηνπ, αλάινγα κε ηε δίαηηα θάζε 
αζζελνχο. Μαδεχνπλ, πιέλνπλ θαη ηαθηνπνηνχλ ηα 
ζθεχε. 
 ηηο 10.30 πξνζέξρνληαη ζην καγεηξείν γηα 
παξαιαβή ησλ νπσξνιαραληθψλ ψζηε λα 
πξνεηνηκάζνπλ (πιχζηκν, θφςηκν, κεξηδνπνίεζε) ηηο 
ζαιάηεο εγθαίξσο. 
 ηηο 12.00 πξνζέξρνληαη ζην καγεηξείν, κε 
ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ε νπνία νξίδεηαη απφ ηελ 
ππεχζπλε ηξαπεδνθφκν ηεο βάξδηαο θαη 
παξαιακβάλνπλ φια ηα ηξφθηκα θαη θαγεηά γηα ηε 
κεζεκεξηαλή δηαλνκή. Σα θαγεηά ηνπνζεηνχληαη ζε 
θιεηζηφ ηξνρήιαην ζεξκνκπφμ θαη κεηαθέξνληαη ζηα 
ηκήκαηα. Σν ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ γίλεηαη ζε 
δίζθν, ν νπνίνο εηνηκάδεηαη ζηελ θνπδίλα ζχκθσλα 
κε ηε δίαηηα ηνπ αζζελνχο. 
 ηηο 13.00 γίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ 
ζηνπο αξξψζηνπο. ηε ζπλέρεηα καδί κε ηελ 
απνγεπκαηηλή βάξδηα γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ 
άπιπησλ ζθεπψλ ζεξβηξίζκαηνο, πιχζηκν, 
ζηέγλσκα θαη απνζήθεπζε απηψλ ζε θαζαξά 
εξκάξηα ζθεπψλ θαη ηα νπνία θαζαξίδνληαη θαη 
απνιπκαίλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ζε ζπρλφηεηα 
φπσο νξίδεηαη απφ ην  πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο. 
 ηηο 17.00 πξνζέξρνληαη ζην καγεηξείν γηα 
παξαιαβή ησλ θαγεηψλ γηα ηε βξαδηλή δηαλνκή. Σα 
θαγεηά ηνπνζεηνχληαη ζηα θιεηζηά ηξνρήιαηα 
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ζεξκνκπνμ ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ δεζηαζεί επί 1 
πεξίπνπ ψξα. Οη ηξαπεδνθφκνη θφβνπλ ηηο ζαιάηεο 
ζηε θνπδίλα. Σν ζεξβίξηζκα ηνπ θαγεηνχ γίλεηαη ζε 
δίζθν, ν νπνίνο εηνηκάδεηαη ζηελ θνπδίλα ζχκθσλα 
κε ηε δίαηηα ηνπ αζζελνχο. 
 ηηο 18.00 μεθηλά ε βξαδηλή δηαλνκή. 
Καηφπηλ ν θάζε ηξαπεδνθφκνο καδεχεη ηνπο δίζθνπο 
απφ ηνπο ζαιάκνπο, πιέλεη θαη ηαθηνπνηεί ηα ζθεχε. 
 Ζ θνπδίλα, νη πάγθνη, ην πάησκα, ηα 
πιαθάθηα, νη ζεξκνζάιακνη, ηα ςπγεία, ηα  
ηξνρήιαηα θαξφηζηα, θαη γεληθά ν ρψξνο ησλ office 
θαη ηεο θνπδίλαο θαζαξίδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ 
φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ 
– απνιχκαλζεο. 
 Σα θαζαξηζηηθά απνιπκαληηθά ζα δίλνληαη 
απφ ην Ννζνθνκείν θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά θαη απζηεξά ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο κε 
ηνλ ηξφπν πνπ ζα ππνδείμεη ε Δπηηξνπή 
Λνηκψμεσλ. Παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ππνδείμεσλ 
ζα ηηκσξείηαη απζηεξά. 
 Σν πξνζσπηθφ θξνληίδεη γηα ηελ αθεξαηφηεηα 
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο  (πηάηα, δίζθνη, 
καραηξνπήξνπλα, πνηήξηα, θ.η.ι.) θαη ηε ζσζηή 
ζπληήξεζε ησλ ζπζθεπψλ ηεο θνπδίλαο (ςπγείν, 
πιπληήξην πηάησλ, θ.η.ι.). 
 
ΜΑΓΔΗΡΑ 
 Παξαζθεπάδεη ηα θαγεηά εκέξαο γηα 
αζζελείο θαη ηαηξνχο. 
 πκκεηέρεη ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 
εκεξήζησλ εξγαζηψλ παξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ. 
 Διέγρεη ηα εηζεξρφκελα γηα παξαζθεπή 
ηξφθηκα απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 
 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε φισλ 
ησλ δηαηηεηηθψλ εληνιψλ. 
 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
καγεηξείνπ. 
ΒΟΖΘΟ ΜΑΓΔΗΡΑ 
 Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 
εηδηθψλ δηαηηεηηθψλ ζρεκάησλ (πεξαζηά θαη 
δηπινπεξαζηά LEVIN). 
 Δθηειεί φιεο ηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο, 
πξνθεηκέλνπ ν κάγεηξαο λα έρεη έηνηκε πξνο 
καγείξεκα ηελ  πξψηε χιε. 
 Παξαζθεπάδεη ζαιάηεο, επηδφξπηα θαη 
θαγεηά δηαηηψλ. 
 Φξνληίδεη γηα ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ 
θαλφλσλ πγηεηλήο. 
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7. ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ  
7.1 Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο 
θαζαξηφηεηαο, απφ θάζε πξφζσπν πνπ θηλείηαη ζε 
ρψξνπο φπνπ γίλνληαη εξγαζίεο κε ηξφθηκα θαη ην 
νπνίν πξέπεη λα   θέξεη θαηάιιειν θαη θαζαξφ 
ληχζηκν. 
7.2 Ο Αλάδνρνο θαη ην ηκήκα Γηαηηνινγίαο - 
Γηαηξνθήο έρνπλ ηε επζχλε ηεο ηήξεζεο απφ ην 
πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη 
πξαθηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ 
αηφκσλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα απφ θάζε 
είδνπο   επηκνιχλζεηο (Γηαζηαπξνχκελε, άκεζε, 
έκκεζε). 
7.3 Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηηο θνπδίλεο ησλ 
θιηληθψλ ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ εξγαζία. 
7.4 Οη επηζθέπηεο πνπ ιφγσ αλάγθεο 
εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ηξνθίκσλ, ζα πξέπεη 
λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο νξζήο πγηεηλήο πξαθηηθήο 
γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ησλ 
ηξνθίκσλ.  
 
Α) Γεληθά κέηξα θαζαξηφηεηαο 
Σα  άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο 
παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο  ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 
 Να θξνληίδνπλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ 
ηνπο. 
 Να πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, θάζε θνξά πνπ 
ρξεηάδεηαη. 
 Να κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ, 
θαιισπίδνληαη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη θαηά ηνλ 
ρεηξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ. 
 Να θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπο κε 
αδηάβξνρν επίδεζκν (θαηά πξνηίκεζε έληνλνπ 
ρξψκαηνο, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη εχθνια αλ έρεη 
απνθνιιεζεί). 
 Να κε θνξνχλ θνζκήκαηα θαη λα κελ έρνπλ 
ςεχηηθα ή βακκέλα λχρηα γηαηί απνηεινχλ θίλδπλν 
επηκφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σα λχρηα ζα πξέπεη λα 
είλαη θνκκέλα. θνπιαξίθηα  ζε ηξππεκέλα απηηά, 
βέξεο, δαθηπιίδηα θαη ξνιφγηα πξέπεη λα 
αθαηξνχληαη. 
 Να κελ κεηαθηλνχληαη άζθνπα ζηνπο ρψξνπο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κεηά λα επηζηξέθνπλ ζην ρψξν 
ηξνθίκσλ. 
 Να έρνπλ θαζαξά καιιηά, δεκέλα πίζσ, 
εθφζνλ είλαη καθξηά θαη λα είλαη θαιπκκέλα πιήξσο 
κε θάιπκκα θεθαιήο (ζθνχθν). 
 Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη, 
φηαλ απνκαθξχλνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ην 
ρψξν εξγαζίαο ηνπο. 

NAI   
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 Σν πξνζσπηθφ πνπ παξαζθεπάδεη θαη 
δηαλέκεη ηξφθηκα ζηνπο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ 
ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε θαη λα 
εθαξκφδεη κε απφιπηε αθξίβεηα ηνπο θαλφλεο 
πξνζηαζίαο ησλ ηξνθίκσλ απφ επηκφιπλζε, αθφκε 
θαη κε «αζψνπο» κηθξννξγαληζκνχο, αιιά 
επηθίλδπλνπο γη’ απηνχο ηνπο αζζελείο. 
 
Β) Πιχζηκν Υεξηψλ 
Απαξαίηεην είλαη ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ: 
 Μεηά ηε ρξήζε ηνπαιέηαο. 
 Όηαλ είλαη βξψκηθα ή κνιπζκέλα. 
 Μεηά απφ βήρα, θηέξληζκα, θχζεκα κχηεο. 
 Μεηά απφ άγγηγκα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο 
ηεο θεθαιήο. 
 Πξηλ λα αγγίμνπλ νπνηαδήπνηε ηξνθή. 
 Όηαλ έρνπλ πηάζεη σκά ηξφθηκα (θξέαο, 
ςάξη, απγά, πνπιεξηθά) ή νπνηνδήπνηε κνιπζκέλν 
ηξφθηκν. 
 Μεηά ηε ρξήζε δνρείσλ απνξξηκκάησλ. 
 
Γ) Υεηξηζκφο Σξνθίκσλ 
 Ο ρεηξηζκφο ησλ ηξνθίκσλ δελ ζα γίλεηαη κε 
αθάιππηα ρέξηα. 
 Γελ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα, άηνκα πνπ έρνπλ 
δεξκαηηθέο βιάβεο ή θάπνηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα ή 
ππάξρεη ζρεηηθή ηαηξηθή ζχζηαζε. 
 Μηθξά ηξαχκαηα ή εγθαχκαηα θαιχπηνληαη κε 
αδηάβξνρν έγρξσκν επίδεζκν. 
 Υξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί πάγθνη, 
εξγαιεία θαη ζθεχε γηα ηα σκά ηξφθηκα θαη 
δηαθνξεηηθνί γηα ηα καγεηξεκέλα ή ηα ηξφθηκα πνπ 
ζα θαηαλαισζνχλ ρσξίο ςήζηκν. 
 Οη πάγθνη, ηα ηξαπέδηα, ηα κεραλήκαηα θαη νη 
ζπζθεπέο θνπήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ 
θαζαξίδνληαη ζρνιαζηηθά κεηά ηε ρξήζε, ψζηε λα 
κελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα ηξνθψλ, ελψ απαηηείηαη 
απνιχκαλζε φισλ ησλ ζθεπψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ηξφπν πνπ ην Ννζνθνκείν ζα 
ππνδείμεη. 
 Ζ θαζαξηφηεηα ηεο ζηνιήο εξγαζίαο θαη ηνπ 
ζθνχθνπ πξέπεη λα ηεξείηαη κε ζρνιαζηηθφηεηα. 
 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ 
φξσλ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο λα επηβάιεη ηηο θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηε χκβαζε. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                           ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΣΗΑΖ ΚΑΗ  
                                                                                                 ΠΑΡΟΥΖ ΦΑΓΖΣΟΤ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 2ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ :    
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  ΥΗΟΤ                       ……………….€ κε ΦΠΑ 
   
« ΚΤΛΗΣΔΗΟ » 
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2 ΥΗΟ 
ΣΖΛ.  2271350258 
FAX:  2271044311 
 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ: «Τπεξεζίεο εζηηαηνξίνπ θαη παξνρήο θαγεηνχ» ηνπ Γ.Ν. Υίνπ κε ειεθηξνληθφ 

αλνηθηφ  ηαθηηθφ δηαγσληζκφ 
 

Δ Ν Σ Τ Π Ο – ΠΗΝΑΚE  Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ    Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

Σεο επηρείξεζεο …………………………………, έδξα ………………., νδφο 

…………………., αξηζκφο ……, ΑΦΜ…………………, ΓΟΤ……………………, ηειέθσλν 

…………………., fax ………………. 

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ………………..είλαη απφ ηελ εηαηξεία: 
………………………………………………………………………………………………………
…………είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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                                                          ΠΗΝΑΚΑ Η 
                                       ΥΔΓΗΟ Η  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Αξηζκφο 
Δίδνπο 

Δίδνο Αγαζνχ ΑΡ.ΑΣΟΜΧΝ 
ΜΖΝΗΑΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 
ΚΑΣ΄ΑΣΟΜΟ 

ΜΖΝΗΑΗΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 
ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 
ΓΗΑ (ΓΔΚΑ) 
10 ΜΖΝΔ 

1 

ΜΗΚΣΔ  
ΑΠΟΓΟΥΔ 
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  
ΜΔ ΠΛΖΡΖ 
ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

6    

2 
ΔΗΦΟΡΔ ΗΚΑ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

6    

3 

ΚΟΣΟ 
ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ 
ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΔΗΦΟΡΔ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

6    

4 

ΚΟΣΟ 
ΓΧΡΧΝ ΥΡΗΣ.-
ΠΑΥΑ ΚΑΗ 
ΔΗΦΟΡΔ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

6    

5 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ 
ΚΟΣΟ 
ΚΤΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ 
ΑΡΓΗΧΝ  ΚΑΗ 
ΔΗΦΟΡΧΝ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

6    

6 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ 
ΚΟΣΟ 
ΝΤΚΣΔΡΗΝΧΝ 
ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΧΝ 
ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

….    

7 
ΚΟΣΟ 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣ
ΧΝ 

6    

 
πλνιηθφ 
Κφζηνο (Υσξίο 
ΦΠΑ) 

    

 ΦΠΑ    

                   
 
 

 χλνιν κε ΦΠΑ    
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                                  ΠΗΝΑΚΑ Η Η: ΥΔΓΗΟ ΗΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 
 
 

 
…../…./2016 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  Δ ΔΤΡΧ ΓΗΑ 10 ΜΖΝΔ 

1 ΚΟΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  

2 ΚΟΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣ. ΤΠΟΣ.  

3 ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΚΔΡΓΟ  

4 ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α.  

5 ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α.  
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  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ……………… 
      ΔΤΡΧ. ………………………………… 
       Πξνο 
 Γ.Ν. ΥΗΟΤ 
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2 
ΣΚ 82132 
 
              ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ    ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΑΡ. …………    ΔΤΡΧ   ……….. 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   ………………………(θαη 
νινγξάθσο)……………………………………..   ππέξ ηεο εηαηξείαο 
……………………………………………………….Γ\λζε………………………………………
………………….  δηα ηε ζπκκεηνρή  ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 
………………………………………………γηα ηελ πξνκήζεηα 
……………………………………... ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ.       \            δ\μή ζαο θαη ην 
νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………...ΔΤΡΧ απηήο.  
 
-  Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ 
δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο. 
 
-  Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 
δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
-  Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο  ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί  πξηλ  απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 - Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………… 
 
 
( ΖΜΔΗΧΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με. 

Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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                                     ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ……………… 
    ΔΤΡΧ. …………………… 
Πξνο 
Γ.Ν.ΥΗΟΤ 
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 
ΣΚ 82132    
 
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 
 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   …………………(θαη νινγξάθσο) 
…………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο 
εηαηξείαο………………………………………..Γ\λζε……………………………………………
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………….ζχκβαζεο, πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε πξνκήζεηα 
……………………………………(αξ.δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 
…………….θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο 
………...ΔΤΡΧ απηήο.  
 
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 
δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο 
λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε 
εηδνπνίεζή ζαο. 
 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
 
- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 
επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά 
ηζρχ. 
 

- Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ 
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 
γηα ηελ Σξάπεδά καο.- 
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 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

2
ε
 Τ.ΠΔ  ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                                           ΑΓΑ: 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

«   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 
 

ΑΠ :…………………. 
 

                                                                   ΤΜΒΑΖ 
 
            ηελ Υίν ζήκεξα ……………… εκέξα ………….. θαη ζηελ έδξα ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Υίνπ κεηαμχ : 
Α) Σνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟΤ», ΝΠΓΓ, κε Α.Φ.Μ. 999094381,Γ.Ο.Τ Υίνπ, 
πνπ εδξεχεη ζηελ Υίν θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηελ 
αλαπιεξψηξηα Γηνηθεηή – Γηεπζχληξηα Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, θ. Διέλε Βνπηηέξνπ, θαη  
Β) ηεο εηαηξείαο ……………………., λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ 

…………………………………. κε Α.Φ.Μ ……………………, Γ.Ο.Τ  …………………, πνπ εδξεχεη 

ζηελ Οδφ ………………………….., ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: 

Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 

ηηο  ……………….δηελεξγήζεη δπλάκεη ηεο ππ’ αξ.         αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο δεκφζηνο 

ειεθηξνληθφο αλνηθηφο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε  πξνζθνξά. Με ηελ ππ’ αξ. …………… απφθαζε Γ.. εγθξίζεθε ην απφ ………… 

πξαθηηθφ νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάζεζε ζε εηδηθφ ζπλεξγείν παξνρήο ππεξεζηψλ 

εζηίαζεο θαη δηαλνκήο θαγεηνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ην νπνίν θαηαθπξψζεθε ε αλάζεζε ζηελ 

εηαηξεία Καηφπηλ ηνχηνπ ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ παξαπάλσ ηδηφηεηά ηνπ αλαζέηεη 

ζηνλ πξνκεζεπηή θαη αλαιακβάλεη απηφο ηελ ππνρξέσζε ηεο εζηίαζεο θαη δηαλνκήο θαγεηνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαζέηεη ζην δεχηεξν πνπ αλαθέξεηαη ζην εμήο σο εηαηξεία,  

ην έξγν εζηίαζεο θαη δηαλνκήο ηνπ θαγεηνχ  ηνπ Ννζνθνκείνπ,  κε ηνπο εμήο φξνπο: 

 

1. ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ 

Ζ εξγνιαβία αξρίδεη ηελ …………………. θαη ιήγεη ζηηο ………………….  

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε εθ’φζνλ ππάξμεη άιιε ξχζκηζε 

απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ πξντζηάκελε 

αξρή. Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηήζεη ηελ εηαηξεία δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.  
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2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη  δηαλνκήο θαγεηνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη απφ Γεπηέξα έσο Κπξηαθή ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα εξγαζηψλ πνπ έρεη ππνβάιιεη ε εηαηξεία κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο θαη 

επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πεξηιακβαλνκέλσλ 

Αξγηψλ θαη εμαηξεηέσλ εκεξψλ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηεο παξαπάλσ 

θαηαλνκήο.  

7. Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ απνδεθηφ ζην Ννζνθνκείν, πγηέο άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν 

απφ πιεπξάο εξγαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο ην πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ηξίηνπο. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα εξγάδνληαη κφλν εθ’ φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 

8. Να απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη 

θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζ΄ απηφλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

9. Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα 

πξνέθππηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

10. Να ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν απφ 

απηφλ ζην αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Σακείν ή Οξγαληζκφ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

απαγνξεχεη ζε εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα εξγαζζεί, αλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη είλαη 

αζθαιηζκέλνο, ππνρξενχκελνπ ηνπ αλαδφρνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα 

έγγξαθα. 

Δπίζεο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο , 

δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, 

αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. 

ε πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε 

κε ηνλ αλάδνρν εξγνιάβν.  

Να ππάξρνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηα ίδηα πξφζσπα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οπνηαδήπνηε αιιαγή 

πξνζψπσλ λα αλαθέξεηαη ζην γξαθείν Δπηζηαζίαο. 

11. Να επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ (ΔΠΟΠΣΖ) ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε 

ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ παξνπζία ηνπ ΔΠΟΠΣΖ αληί ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γλσζηνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν. 

12. Να ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ δνζεί απφ 

ην Ννζνθνκείν γηα ηελ θχιαμε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ. 

13. Να ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ λνζνθνκείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαγξαθή ζ΄ 

απηά ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ. 

ΑΔΑ: Ψ6ΩΥ469073-Β6Χ



[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 46 
 

14. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ ππεπζχλνπ θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή 

Δλδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο 

εθηεινχκελεο εξγαζίεο, νη νπνίνη είλαη θαη αξκφδηνη γηα ηελ επίβιεςε θαη δηαπίζησζε ηεο 

εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. 

15. Να γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν ζ’ απηφλ ζην Ννζνθνκείν πξνζσπηθφ φηη 

νπδεκία εμάξηηζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ην Ννζνθνκείν θαη λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ ηπρφλ απνζθεπψλ ηνπ θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην Ννζνθνκείν. Ο 

ππεχζπλνο έρεη ην δηθαίσκα λα αμηψζεη ηελ απνκάθξπλζε θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ, αλ απηφ δείμεη νιηγσξία ή δελ πεηζαξρεί ζηηο δηαηαγέο – νδεγίεο ηνπ. 

16. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εκβνιηαζκέλνη γηα  Ζπαηίηηδα Α΄ θαη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Δλδνλνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

αληίγξαθν θάξηαο Δκβνιηαζκψλ, άιισο δελ γίλνληαη δεθηνί. 

Δπίζεο ην πξνζσπηθφ δηαλνκήο θαγεηνχ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζην Γξαθείν Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ βηβιηάξην πγείαο ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 138/92, 68/22-4-92. 

17. Ζ εηαηξεία θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηεο λα κελ θέξνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο μέλα άηνκα ή 

ζπγγεληθά ηνπ ηα νπνία ηνπο θαζπζηεξνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

18. Ζ εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ πνπ έρεη πείξα ζην αληηθείκελν θαη 

λα κπνξεί λα εγγπεζεί φηη δελ ζα ππάξμεη θαλέλα θψιπκα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Οη ππάιιεινί ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ έγγξαθα ή θαθέινπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ζ εηαηξεία θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηεο λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλαλ 

πξάγκαηα πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (Ηαηξηθφ Απφξξεην). Απηή ε 

ππνρξέσζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αθφκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο χκβαζεο. 

19. Οη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο  δελ κπνξνχλ λα κηινχλ κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ηελ 

αγσγή πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο . Δπίζεο δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα θξηηηθάξνπλ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ γηαηξψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αθφκε δελ 

κπνξνχλ λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο . Δίλαη απαγνξεπκέλε ε 

πξνζθφκηζε Φαξκάθσλ. 

20. Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. Σηο ζηνιέο παξέρεη ε 

εηαηξεία .Σν ρξψκα ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. 

21. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ειέγρνπο κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ή θάπνηνο 

πνπ απηφ νξίδεη. Τγεηνλνκηθνί θαη Βαθηεξηνινγηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ άηνκα πνπ νξίδεη ν 

Δξγνδφηεο. Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. Σν θφζηνο αλάζεζεο 

πηζαλψλ ειέγρσλ ζε ππεξεζίεο εθηφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα βαξχλεη ην ίδην ην Ννζνθνκείν εθηφο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα έρνπλ απνθιίζεηο απφ ηα θαζνξηζκέλα 

φξηα, νπφηε ην θφζηνο επαλειέγρνπ κεηά ηελ ζπκκφξθσζε – δηφξζσζε ζα βαξχλεη ηελ εηαηξεία. 

22. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο  ζα πξέπεη λα ππαθνχεη ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ 

ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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23. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη βηβιίν παξνπζίαο πξνζσπηθνχ κε αξίζκεζε αλά ζειίδα, 

κε νλνκαηεπψλπκα, ζεσξεκέλν απφ ην Ννζνθνκείν φπνπ ην πξνζσπηθφ ζα ππνγξάθεη θαηά ηελ 

άθημε θαη απνρψξεζή ηνπ. Σν βηβιίν απηφ ζα ειέγρεηαη θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή βεβαίσζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνιάβνπ, ζα είλαη δε δηαζέζηκα ζε θάζε δήηεζε ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

27. Να δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, ψζηε λα θαιχπηνληαη θελά απφ άδεηεο, ξεπφ, 

αζζέλεηεο θαη θάζε είδνπο απνπζίεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (π.ρ. απεξγίεο)  

28. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ 

αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ 

παξνχζα ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΑ-ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΑ 

α. Σν πξόγξακκα εξγαζίαο γηα ηελ εζηίαζε θαη δηαλνκή θαγεηνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φιεο 

ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββάησλ-

Κπξηαθψλ θαη Αξγηψλ (άηνκα αλά εξγαζηαθφ ρψξν, ηκήκα, σξάξην)  όπωρ αναθέπεηαι ζηην 

πποζθοπά ηος θαη θαζνξίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

β. Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εζηίαζε θαη δηαλνκή ηνπ θαγεηνχ  νξίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε κε θζνξά ησλ αληηθεηκέλσλ φπσο θαη ε θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλή ηνπο. 

6. ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 

Μεληαίν θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ  …………… (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) 

Κφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ  γηα δέθα κήλεο ……………….. ( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α) 

7. ΔΓΓΤΖΖ 

Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη καδί κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

Καιήο Δθηέιεζεο (πνπ επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο) ην χςνο ηεο νπνίαο ζα αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. ήηνη ………………..€. 

8. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιάβνπ γίλεηαη αλά κήλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ κήλα, κε ην αληίζηνηρν κεληαίν πνζφ, χζηεξα απφ ην πξσηφθνιιν πνζνηηθήο & 

πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο  γηα ηνλ αληίζηνηρν κήλα. Ζ έθδνζε ησλ 

ηηκνινγίσλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο. 
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2. Πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δεηείηαη ε πιεξσκή, απφ αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην Γξαθείν 

Δπηζηαζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν. 

3. Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Αζθαιηζηηθνχ Σακείνπ ή Οξγαληζκνχ φηη έγηλε ε θαηαβνιή ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. 

4. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

5. Βεβαίσζε ππνγεγξακκέλε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιήζεθε, φηη ε εηαηξεία έρεη 

εθπιεξψζεη απέλαληί ηνπο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζ.35 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη 7 

ηνπ Ν.2286/95 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο). 

Σελ εηαηξεία βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Καηά ηελ εμφθιεζε 

ηνπ ηηκνινγίνπ, γίλεηαη πξνείζπξαμε θφξνπ πνζνζηνχ 8%. 

H εμφθιεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 166/2003 θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα  

ζην Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α/2013) 

9. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΗ - ΛΤΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Σν αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησηε ηελ εηαηξεία ρσξίο λα 

θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, αλ απηή δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο. Σν Γ. . ηνπ 

Ννζνθνκείνπ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Ο πξνκεζεπηήο δελ πινπνηεί ηε ζχκβαζε κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζε απηή, παξά ηηο πξνο 

ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ο πξνκεζεπηήο εθρσξεί ηε χκβαζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ο πξνκεζεπηήο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί 

ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή 

ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

 Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

 Ο πξνκεζεπηήο δελ ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ πξνκεζεπηή ηεο, εθ 

κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηαγγειίαο. Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο, ην Ννζνθνκείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ, ζχκθσλα 

κε ηελ ζχκβαζε, πξνο ηνλ πξνκεζεπηή θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Σν Γ. . ηνπ 

Ννζνθνκείνπ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ πξνκεζεπηή απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά 

πνπ ππέζηε, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. Απαγνξεχεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε 

κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ή ελερπξίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγνιάβνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ζχλαςε 

ΑΔΑ: Ψ6ΩΥ469073-Β6Χ



[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 49 
 

ηεο ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα ηεο 

επηινγήο ηνπ, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Ζ εηαηξεία έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) ..Δ, ηήξεζε ηνπ 

λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ. ε 

πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξνπ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε 

ηελ εηαηξεία. (Τπ. Απ. 31262/16-11-06) 

ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην Ννζνθνκείν, κέζσ ηεο επηηξνπήο δηαπίζησζεο ησλ εξγαζηψλ, 

θξίλεη φηη νη εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ αλαηεζεί ζηελ εηαηξεία δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, ζα 

αθνινπζήζνπλ νη παξαθάησ θ π ξ ψ ζ ε η ο  

Πνηληθέο Ρήηξεο  

1. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε φξσλ ή φξνπ ηεο χκβαζεο ε εηαηξεία θαη’ αξρή ζα ππφθεηηαη ζε 

πξνθνξηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζε έγγξαθε παξαηήξεζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή επίβιεςεο , 

επνπηείαο εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ, ή νπνία ζα γλσζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα 

ζπκκφξθσζεο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηε ζχληαμε ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ εξγαζηψλ. 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηαλνκήο θαγεηνχ. 

1. Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε € 500,00.- 

2. Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε € 1.000,00.- 

3. Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε € 2.500,00.- 

Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα θεξχμεη έ θ π η σ η ν 

ηνλ Αλάδνρν. 

1. Με παξαθξάηεζε ηεο Δγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 

2. Με αλάζεζε ησλ έξγσλ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε & ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο 

δηαθνξάο ηεο ηηκήο αθνχ θαιέζεη ηελ εηαηξεία πξνο παξνρή εμεγήζεσλ ζηελ θαηά ην άξζξν 34 

ηνπ Π. Γ. 118/07. 

Οη Ρήηξεο ζε πξψηε Φάζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε επηθπξψλνληαη απφ ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα 

παξαθξαηνχληαη κε έθδνζε πηζησηηθνχ ηηκνινγίνπ . 

Καηά ηεο επηβνιήο ησλ ξεηξψλ ρσξεί έλζηαζε. 

2. Όηαλ δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ην έξγν πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη ηπρφλ πιεξσκέο ηνπ, επηβαξχλνληαη επηπξφζζεηα θαη κε: 

 Σελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ € 500,00 .- εκεξεζίσο σο πνηληθή ξήηξα θαη κέρξη ηεο 

εκεξνκελίαο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο δηαλνκήο θαγεηνχ ζε άιιν 

ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. 
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 Σελ θαηαβνιή ηεο ηπρφλ πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηηκήο απφ ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

δηαλνκήο θαγεηνχ ζε άιιν ελδηαθεξφκελν πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

 Σελ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ  

Ννζνθνκείνπ. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ εξγνιάβνπ, ηφζν σο πξνο ηε ζπλνιηθή πνηλή πνπ ηνπ επηβιήζεθε, 

φζν θαη σο πξνο ην χςνο ηεο θάζε ξήηξαο γηα ζπγθεθξηκέλν κήλα, ν εξγνιάβνο δηθαηνχηαη λα 

ππνβάιιεη έλζηαζε πξνο ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο. 

Σν Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαζίδεη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ Ζκεξνκελία ηεο ππνβνιήο 

ηεο γηα ηελ έλζηαζε πνπ κπνξεί λα ηε δερζεί ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο ή θαη λα ηελ 

απνξξίςεη. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλεη δεθηή ε έλζηαζε ελ φιν ή ελ κέξεη, ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε 

εμαθαλίδεηαη ή αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. 

Κξηηέο ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο δηαλνκήο θαγεηνχ, είλαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Ννζειεπηηθψλ 

ηκεκάησλ νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ εγγξάθσο θαη ηεξαξρηθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

ζηα αξκφδηα φξγαλα. 

Ζ επνπηεία ηνπ ζπλεξγείνπ δηαλνκήο θαγεηνχ ζα απαξηίδεηαη : 

Απφ Σξηκειή επηηξνπή δηαπίζησζεο έξγνπ δηαλνκήο θαγεηνχ, ηελ νπνία νξίδεη ν Γηνηθεηήο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ε νπνία βεβαηψλεη θάζε κήλα ηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο απηήο κεηαθξάδνληαη έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχκβαζεο. Δάλ θάπνηνο φξνο ηεο ζχκβαζεο δελ είλαη ιεηηνπξγηθφο, δελ 

επεξεάδεηαη ε ηζρχο ησλ ππνινίπσλ φξσλ. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

ππνρξεσκέλα λα βξνπλ κία δίθαηε θαη νηθνλνκηθή ιχζε κε ηελ νπνία ζα δηνξζψλεηαη ε κε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ φξνπ. Γηα θάζε πξφβιεκα πνπ αθνξά ηε χκβαζε ε εηαηξεία ππάγεηαη ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο Υίνπ. 

Σν παξφλ ζπληάρζεθε εηο ηξηπινχλ, αλαγλψζζεθε λφκηκα θαη αθνχ ην απνδέρζεθαλ νη 

ζπκβαιιφκελνη ην ππέγξαςαλ . 

 

                                                    ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
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                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
     

            ΘΕΜΑ: Διόπθωζη ποζού εγγςηηικήρ ζςμμεηοσήρ. 
              Σσεη:   Η με απ. 6796/7-6-2016 διακήπςξη για ςπηπεζίερ εζηιαηοπίος και παποσήρ     
θαγηηού. 
 
 
         σεηικά με ηην παπαπάνω διακήπςξη διεςκπινίζοςμε όηι ηο ποζό ηηρ εγγςηηικήρ πος απαιηείηαι 
για ηην ζςμμεηοσή ζηον διαγωνιζμό είναι 1.282,00 εςπώ και όσι αςηό πος αναθέπει η διακήπςξη. 
 
 
 
 
                                                                             Ο ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
 
 
                                                                                 ΣΑΤΡΟ ΑΒΓΔΛΙΩΓΗ 


