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ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ 9/2022 

Γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (άξζξν 32, 
παξ. 2γ ηνπ Μ.4412/2016) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηαλνκήο γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο ηνπ 

Ο.Γ.Μ. Αιεμαλδξνύπνιεο 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 
Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
2. Σν Λ. 4782/2021 (Φ.Δ.Θ. 36/Α/09.03.2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 
3. Σελ ππ. αξηζκ. 21/2021 Γηαθήξπμε ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αληηθείκελν 
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δηαλνκήο γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, γηα έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο (1) αθφκε έηνπο, 
έλαληη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο δχν (2) εηψλ 320.820,30€ πιένλ ΦΠΑ (160.410,15€ πιένλ ΦΠΑ/έηνο). 
4. Σελ αλάξηεζε ηεο ζρεηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ΔΖΓΖ κε πζηεκηθφ αξηζκφ:124048 θαη ζην 
ΘΖΚΓΖ κε αξηζκφ ΑΓΑΚ:21PROC008599123. 

5. Σηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ειεθηξνληθά ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ απφ ηηο θάησζη 
εηαηξίεο: 

- ΡΑΓΗΟΓΙΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ ΗΓΗΧΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΑΦΑΙΔΗΑ ΔΠΔ 
- ΑΦΟΗ ΘΑΣΑΡΗΓΖ ΘΑΗ ΗΑ ΟΔ 
- ΓΔΠΟΗΛΑ Θ ΘΑΕΑΘΟΤ ΘΑΗ ΗΑ ΔΔ  
- MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
- 3G FACILITIES SERVICES ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΧΛ ΘΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΘΧΛ ΤΚΒΟΤΙΧΛ - ΓΗΑΘΔΖ ΑΛΘΡΧΠΗΛΟΤ ΓΤΛΑΚΗΘΟΤ ΗΓΗΧΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΑΦΑΙΔΗΑ 

6. Σηο αιιεπάιιειεο ζπλεδξηάζεηο θαη ηηο εγθξίζεηο ησλ πξαθηηθψλ ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε 
επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο (επηηξνπή αμηνιφγεζεο αλνηθηψλ δηαγσληζκψλ & 
επηηξνπή εμέηαζεο ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ) ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελ ηέιεη 
ην ππ’ αξηζκ. Θ49/Γ39/24-11-2021 Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Γ.Λ. 

Αιεμαλδξνχπνιεο (ΑΓΑ:ΧΘΓΖ4690Χ3-ΦΟ2).  
7. Σελ κε Γεληθφ Αξηζκφ Θαηάζεζεο Α.Δ.Π.Π 2310/14-12-2021 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα κε ηελ επσλπκία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε ην 
επηζπλαπηφκελν e-Παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. Θ49/Γ39/24-11-2021 απφθαζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηνπ Β πξαθηηθνχ ηερληθήο 
θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
8. Σελ παξέκβαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΠΗΟΛΗΔΡΟ Δ.Π.Δ. ΡΑΓΗΟΓΙΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ Η.Δ.Π.Τ.Α. ΔΠΔ» 

ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 
9. Σν πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ηνπ Π.Γ.Λ. 
Αιεμαλδξνχπνιεο. 
10. Σελ ππ’ αξηζκ. Θ39/Γ44/29-12-2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Γ.Λ. 
Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ/πξνδηθαζηηθψλ 
πξνζθπγψλ ηνπ Π.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο απνξξίπηνληαο ζην ζχλνιφ ηεο ηελ κε Γεληθφ Αξηζκφ Θαηάζεζεο 

ΟΠΞΡ:  

1. MYSERVICES SECURITY AND                 
FACILITY ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

2. ΡΑΓΗΟΓΙΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ 

ΗΓΗΧΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
ΑΦΑΙΔΗΑ ΔΠΔ 
 

 

ΑΔΑ: 9ΔΣΒ4690Ω3-0Ω0





Α.Δ.Π.Π 2310/14-12-2021 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα κε ηελ επσλπκία «MYSERVICES 
SECURITY AND FACILITY ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» . 

11. Σελ εμέηαζε ηεο ΓΑΘ 2310/14-12-2021 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα κε ηελ 
επσλπκία «MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» απφ ηελ Αξρή Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ. 
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 192/2022 απφθαζε ηνπ 4νπ Θιηκαθίνπ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: 
  «Γέρεηαη θαηά πιεηνςεθία ηελ Πξνζθπγή. 
  Απνξξίπηεη θαηά πιεηνςεθία ηελ Παξέκβαζε» 
13. Σελ ππ’ αξηζκ. Θ21/Γ7/28-02-2022 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Π.Γ.Λ. 
Αιεμαλδξνχπνιεο κε ηελ νπνία ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη: Α) Σε ζπκκφξθσζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο (Λνζνθνκείν) κε ηελ ππ’ αξηζκ. 192/2022 απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηεζλνχο Αλνηθηνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε αληηθείκελν ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ δηαλνκήο γεπκάησλ 
ζηνπο αζζελείο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, γηα έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο ελφο (1) αθφκε έηνπο, θαη ηελ θαηαθχξσζε σο πξνζσξηλφ αλάδνρν ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαλνκήο γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ 
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο κε δηθαίσκα παξάηαζεο ελφο 
(1) αθφκε έηνπο, ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ηελ επσλπκία «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY 

ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» έλαληη ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο 148.584,00€ πιένλ ΦΠΑ (πξνυπνινγηζζείζα 
εηήζηα δαπάλε δηαγσληζκνχ 160.410,15€ πιένλ ΦΠΑ). 

Β) Σε πξφζθιεζε θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηελ εηαηξεία «MY SERVICES SECURITY 
AND FACILITY ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
14. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. 9836/04-03-2022 έγγξαθν γλσζηνπνίεζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηηο ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο. 
15. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ αλσηέξσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εθθξεκνχλ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Θνκνηελήο 

απφθαζε επί αίηεζε αλαζηνιήο/αθχξσζεο θαηά ηεο ππ΄ αξηζ. 192/2022 Απφθαζεο ηνπ 4νπ θιηκαθίνπ ηεο 
ΑΔΠΠ πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.  
16. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ αλσηέξσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία εθθξεκνχλ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
Θνκνηελήο απφθαζε επί αίηεζε αλαζηνιήο/αθχξσζεο θαηά ηεο ππ΄ αξηζ. 192/2022 Απφθαζεο ηνπ 4νπ 
θιηκαθίνπ ηεο ΑΔΠΠ πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ εηαηξεία ΠΗΟΛΗΔΡΟ Δ.Π.Δ. ΡΑΓΗΟΓΙΟΤ ΛΗΘΟΙΑΟ Η.Δ.Π.Τ.Α. 
ΔΠΔ. 
17.  Σα πξνβιεπφκελα ζην Λ. 4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 

18. Σν άξζξν 2 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ σο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο λννχληαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ  εθηέιεζε έξγσλ, ηελ 
πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαηά ηελ εθάζηνηε έλλνηα απηψλ ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 
γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο ζήκεξα νξίδνληαη ζην Λ. 4412/16 θαη ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 
2014/25/ΔΔ». 

19. Σα θαηψηαηα φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 4412/16 γηα ηηο Κε Θεληξηθέο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ηα νπνία 

νξίδνληαη γηα ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζην χςνο ησλ 215.000,00€ πιένλ ΦΠΑ.. 
20. Σα πξνβιεπφκελα ζηνλ Λφκν 4700/2020 «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» άξζξν 
324, ζχκθσλα κε ην νπνίν ππάγνληαη ζηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν Θιηκαθίνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε άλσ ηνπ 1.000.000,00€, ελψ ζηνλ πξνζπκβαηηθφ 
έιεγρν ηνπ Δπηηξφπνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 

άλσ ησλ 300.000,00€ , κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
21. Σν ππ΄αξηζ. πξση. 13304/29-03-2022 έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε επηά (7) θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ  κε ηελ 
εηδηθφηεηα ηνπ Σξαπεδνθφκνπ. 
22. Σηο απνκαθξχλζεηο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ε κε αλαπιήξσζε απηψλ. 
23. Σν γεγνλφο φηη απηή ηελ ζηηγκή παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ζπκβάζεσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ νθηψ (8) εξγαδφκελεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία ελεκέξσζε ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ φηη ζα δηαθφςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
24. Σηο ηδηαίηεξα απμεκέλεο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηαλνκήο γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο ηνπ Π.Γ.Λ. 

Αιεμαλδξνχπνιεο θαζψο ην Π.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο έρεη νξηζηεί σο Λνζνθνκείν αλαθνξάο γηα ηνλ 
θνξσλνην. 
25. Σν ππ’ αξηζκ. Θ ΔΖΓ 21/Γ10/29-03-2022 Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Π.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Γ νκφθσλα απνθάζηζε (παξαηίζεηαη απηνχζην ην 

θείκελν): 
«Α) Σην έγκπιζη διενέπγειαρ διαππαγμάηεςζηρ συπίρ πποηγούμενη δημοζίεςζη καηά ηα πποβλεπόμενα ζηο 
άπθπο 32 (παπ. 2γ) ηος Ν.4412/2016 «Πποζθςγή ζηην διαδικαζία με διαππαγμάηεςζη συπίρ πποηγούμενη 
δημοζίεςζη» με ηιρ εηαιπείερ: 
1. ΠΙΟΝΙΔΡΟ Δ.Π.Δ. ΡΑΓΙΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Ι.Δ.Π.Τ.Α. ΔΠΔ  
2. MY SERVICES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΑΔΑ: 9ΔΣΒ4690Ω3-0Ω0





 
ηυν οποίυν οι πποζθοπέρ έγιναν αποδεκηέρ  ζηα πλαίζια  ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ ηηρ ςπ΄απιθ. 21/21 

Γιακήπςξηρ . 
Β) Η διαππαγμάηεςζη θα αθοπά ηην ππόζλητη πένηε (5) αηόμυν πλήποςρ απαζσόληζηρ πος θα 

απαζσολούνηαι ζηη διανομή γεςμάηυν ζηοςρ αζθενείρ ηος Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ,  για σπονικό διάζηημα 
έξι (6) μηνών, ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 46.500,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.  
Γ) Κπιηήπιο Καηακύπυζηρ ηηρ διαππαγμάηεςζηρ είναι η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη 
πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ. 
Γ)  Η ζύμβαζη πος θα πποκύτει θα διακοπεί, συπίρ καμία ςποσπέυζη ηος Νοζοκομείος ένανηι ηηρ 
αναδόσος εηαιπείαρ, ζε πεπίπηυζη ολοκλήπυζηρ ηηρ διαγυνιζηικήρ διαδικαζίαρ ηηρ ςπ. απιθ. 21/21 
Γιακήπςξηρ ηος Γιεθνούρ Ανοικηού Ηλεκηπονικού Γιαγυνιζμού, με ανηικείμενο ηην ανάδειξη αναδόσος 

παποσήρ ςπηπεζιών διανομήρ γεςμάηυν ζηοςρ αζθενείρ ηος Πανεπιζηημιακού Γενικού Νοζοκομείος 
Αλεξανδπούποληρ». 

 
 
 

Ραο Ιαινύκε Ρηελ Δηαδηθαζία εο Δηαπξαγκάηεπζεο Τσξίο Οξνεγνύκελε Δεκνζίεπζε 

 
γηα ηελ δηάζεζε πξνζσπηθνχ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαλνκήο γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο,  γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη κε ζπλνιηθή πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε έσο 46.500,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%. Σν Λνζνθνκείν δχλαηαη λα ιχζεη κνλνκεξψο ηελ ζχκβαζε θαη πξηλ ηελ 
πάξνδν ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, αθελφο ζηελ πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 
ππ’ αξηζκ. 21/21 Γηαθήξπμεο κε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν θαη αθεηέξνπ εάλ ππνρξεσζεί 

δηθαζηηθά πξνο ηνχην, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηνπ Λνζνθνκείνπ έλαληη ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο. 
 
 
Ρπλνπηηθή Οεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Ξηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο Ρύκβαζεο 
 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δηάζεζε πέληε (5) εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη ζα απαζρνινχληαη επηθνπξηθά κε 
ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαλνκήο γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Ο Αλάδνρνο 
νθείιεη λα δηαζέηεη ζε ζπλερή βάζε ζην Π.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο πέληε (5) ηξαπεδνθφκνπο κε θαζεζηψο 
πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη 5λζήκεξεο εξγαζίαο ζε φιεο ηηο βάξδηεο, (Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αββάηνπ, ησλ αξγηψλ θαη ησλ Θπξηαθψλ), βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ ζα νξίδεηαη 
απφ ην ηκήκα Γηαηξνθήο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ππαιιήινπ ιφγσ άδεηαο (πρ θαλνληθήο, αλαξξσηηθήο θ.ά) 

ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα ηνλ αληηθαζηζηά ρσξίο θαζπζηέξεζε ψζηε ην Λνζνθνκείν λα έρεη πάληα ζηε 

δηάζεζή ηνπ πέληε (5) εξγαδφκελνπο.    

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV) : 55320000-9 – «Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ». 

Ζ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 46.500,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ: 37.500,00€ (ΦΠΑ: 9.000,00€). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 

ηηκήο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η. 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ζ 
δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α.: 041901α ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 
(ΑΓΑ: 6ΦΓ74690Χ3-ΥΒ) 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ δίθαην φπσο απηφ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθήξπμεο ηεο 

πξφζθιεζεο ζε δηαπξαγκάηεπζε.  

 

Οξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκέξα Οαξαζθεπή 15-04-2022 θαη ώξα 
15:00. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ θαη ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ην αξγφηεξν 
έσο ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
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Πξνζθνξά-Οηθνλνκηθή πξνζθνξά) ζηελ ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ κε αλαθνξά ζηνλ ηίηιν ηεο 
πξφζθιεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ 
(ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθή Πχιε www.promitheus.gov.gr)  

 

Δεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖ) θαη ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/.  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 158591 θαη 
αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.  

Ζ πξφζθιεζε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL):   
www.pgna.gr. 

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύκβαζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

δ) παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο γηα αλαβνιή – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

Αιεμαλδξνχπνιεο.   

Επηθνηλσλία - Οξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Ρύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη 
πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr). 

Γιώζζα 

Όια ηα έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Εγγπήζεηο  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη (άξζξν 31Α ηνπ Λ. 4412/2016). Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 
εθηφο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ πνπ νξίδνληαη ζηε 
ζχκβαζε. 

 
 
Κόγνη απνθιεηζκνύ  

Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο φηη δελ ζπληξέρνπλ εηο 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pgna.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Απαξαίηεηα Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

1. Σελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ «Ιφγνη απνθιεηζκνχ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
2. Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ) εθδηδφκελν απφ ηελ 

Α.Α.Γ.Δ. πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ. 

3. Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ πνπ λα είλαη 
ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ. 

4. Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο φηη δελ 
έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

5. Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε πεξί κε νςηγελψλ κεηαβνιψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
Απαξαίηεηα γηα ηελ ερληθή πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

Τπεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο:  
1. πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο ππ’ αξηζκ. 21/21 Γηαθήξπμεο θαη εθπιήξσζεο φισλ ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
2. γηα ηελ απνδνρή θαη ηήξεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξαγξάθνπ «Αξρέο 

εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχκβαζεο» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

3. φηη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά θαιχπηεη ην ειάρηζην λφκηκν εξγαηηθφ θφζηνο (ηηο απνδνρέο 
πάζεο θχζεσο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή 
λνκνζεζία. 

4. Όηη ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη αλειιηπψο ζην Λνζνθνκείν ην ζπκθσλεκέλν αξηζκφ πξνζσπηθνχ 
(5) εξγαδνκέλσλ  

5. Όηη ζα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη  αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα 
πνπ ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

6. Όηη ην πξνζσπηθφ δελ ηεξεί θακία ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Π.Γ.Λ. Αιεμαλδξνχπνιεο 
7. Όηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί είλαη εκβνιηαζκέλν θαηά ηνπ COVID-19. 

 

Ξηθνλνκηθή πξνζθνξά (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 

1. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη έλα ζπλνιηθό ηίκεκα γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ησλ έμη (6) κελψλ, ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα παξαθάησ: 
 
 Δξγαηηθφ Θφζηνο, (κηζζνινγηθφ θαη κε κηζζνινγηθφ) γηα ηνπο πέληε (5) εξγαδνκέλνπο κε 

ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηξαπεδνθφκνπ, κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. Σν θφζηνο ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ηξέρνπζα εξγαηηθή θαη 
αζθαιηζηηθή λνκνζεζία (θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο). ε πεξίπησζε 

αιιαγήο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη 
λα ηελ ηεξήζνπλ ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Θα ππνινγηζηνχλ 25 εκεξνκίζζηα/κεληαίσο. 
 Γηα ην ιφγν φηη δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα ε έλαξμε θαη ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί θαη θαηά ζπλέπεηα ν αξηζκφο ησλ επίζεκσλ αξγηψλ πνπ ζπκπίπηνπλ 
ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαινχληαη λα 
ζπλππνινγίζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπλνιηθά 30 εκέξεο εξγαζίαο 

Θπξηαθήο ή Αξγίαο νη νπνίεο ζα θαηαλεκεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θαηά 
ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππεχζπλνπ πξνγξάκκαηνο. 
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε απαζρφιεζεο Θπξηαθήο ή Αξγίαο ζα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο 
5λζήκεξεο εξγαζίαο ζπλεπψο εθφζνλ έρεη ήδε ππνινγηζζεί ην εκεξνκίζζην δεηείηαη ν 
ππνινγηζκφο κφλν ηεο πξνζαχμεζεο 75%. 

 Δθηηκάηαη φηη ε έλαξμε ηεο χκβαζεο ζα είλαη κεηά ην πέξαο ηεο 30-04-2022. Γηα ηνλ 
ιφγν απηφ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξίεο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δψξσλ, ηεξψληαο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ν 
ππνινγηζκφο ηνπ Γψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη φρη ηνπ 
Γψξνπ Πάζρα. 

 Δπίδνκα Αδείαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. 
 εκεηψλεηαη φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδνκάησλ θαη δψξσλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη θάζε είδνπο πξνζαπμήζεηο (πρ Θπξηαθή ή Αξγία) 
 Λα ιεθζεί ππφςε ε θξάηεζε ππέξ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ 
 Άδεηα αληηθαηαζηαηψλ ή απνδεκίσζε αδείαο  
 εκεηψλεηαη φηη νη βάξδηεο ησλ ηξαπεδνθφκσλ είλαη: 07:00-15:00 θαη 12:00-20:00. Σν 
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πξνζσπηθφ ζα ελαιιάζζεηαη ζε θπιηφκελν σξάξην, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 

 Σν εξγνιαβηθφ θέξδνο. Πξνζθνξέο κε αζπλήζηζηα ρακειφ πνζνζηφ εξγνιαβηθνχ 
θέξδνπο ζα θξίλνληαη αλάινγα θαη έπεηηα απφ εηδηθή αηηηνιφγεζε πνπ ζα απαηηεζεί απφ 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα αλ θαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 Σα δηνηθεηηθά θφζηε θαη θφζηε αλαισζίκσλ (πξνκήζεηα ζηνιήο, θαζαξηζκφο ζηνιήο θ.ά) 
 Πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο1 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παξαθξάηεζεο Φ.Δ. 8%. 

 
2. Τπεχζπλε Γήισζε φηη νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ.  

3. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη.  

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή θαζνξίδεηαη  ζρέζε 
ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ 
άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Η ζύγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην έλα θαη κνλαδηθό 
πξνζθεξόκελν ζπλνιηθό ηίκεκα. 

 

Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

 
Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή 
δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο 

φισλ ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 
ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», εκέξα ξίηε 19-04-2022 θαη ώξα 13:00. 

 

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 
Α) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ 
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

 
Β) ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  ησλ 
ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνίσλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν 
θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή 
ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά, 

εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 
«Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»). 

                                                           
1 α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ 

και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 
4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). γ) Κράτθςθ 2% υπζρ των οργανιςμϊν ψυχικισ υγείασ επί τθσ αξίασ 
του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ΦΠΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ΑΔΑ: 9ΔΣΒ4690Ω3-0Ω0





Ζ αλσηέξσ απφθαζε επέρεη ζέζε θαηαθχξσζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κέζσ «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ.  

Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε 

ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Θαηά ηεο απφθαζεο ρσξεί αίηεζε αθχξσζεο ελψπησλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

Ρύλαςε Ρύκβαζεο 

Κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν ζε έθδνζε εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο (βι. παξ. «Δγγπήζεηο») θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οαξαθνινύζεζε ηεο Ρύκβαζεο 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ αξκφδηα επηηξνπή 
ε νπνία ζα νξηζζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. 

 

ξόπνο Οιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Σν 100% ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ πνπ ζα εθδίδεηαη αλά κήλα. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ 
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 
πιεξσκή.  

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηηο εξγαζίεο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) νινθιεξσζεί ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο ππ’ αξηζκ. 21/21 Γηαθήξπμεο  

β) εάλ ππνρξεσζεί απφ δηθαζηηθή αξρή 

γ) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

δ) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

ε) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΙΔΔ. 

ζη) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 

αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016. 

δ) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή 
εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
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Οαξάξηεκα Θ - ερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηαλνκήο γεπκάησλ ζηνπο 
αζζελείο ηνπ Οαλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Μνζνθνκείνπ Αιεμαλδξνύπνιεο 

 

ΒΑΗΘΑ ΘΡΗΣΖΡΗΑ 

 

Οη εξγαδφκελνη ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη : 

 Λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην  Γπκλαζίνπ,  ψζηε  λα  γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή 
γξαθή θαη αλάγλσζε γηα λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηηο 
δίαηηεο ησλ αζζελψλ.  

 Λα έρνπλ ειηθία κέρξη 50 εηψλ, λα είλαη αξηηκειείο θαη πγηείο (κε βηβιηάξην πγείαο απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη εμεηάζηεθαλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν θαη είλαη πγηείο). (ΞΠΞΡ Ξ ΞΟΞΘΞΡ ΕΤΕΘ 

ΑΟΑΚΕΘΦΕΘ – ΑΔΑ: 659Φ4690Ω3-4Θ9) 
 Λα απαζρνινχληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε θπθιηθφ σξάξην πνπ ζα νξίδεηαη 

απφ ην ηκήκα δηαηξνθήο ηνπ Π.Γ.Λ.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Θπξηαθψλ θαη Αξγηψλ. 
 Ζ ζηνιή εξγαζίαο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα ζρέδηα θαη ηα ρξψκαηα ηνπ Π.Γ.Λ.Α., ζα πξέπεη λα είλαη 

πάληα θαζαξή θαη λα αιιάδεη ηαθηηθά (θάζε θνξά πνπ είλαη βξψκηθε θαη ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα), ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο,  ψζηε  λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ. Ζ δαπάλε γηα ηε ζηνιή θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.     
 Ο θαζαξηζκφο ηεο ζηνιήο δελ ζα γίλεηαη απφ θάζε έλα εξγαδφκελν μερσξηζηά άιια ζπλνιηθά απφ 

ηνλ αλάδνρν. 
 ε εηδηθά ηκήκαηα κε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Π.Γ.Λ.Α., ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Π.Γ.Λ.Α. θαη ζα 
επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 Σν Σκήκα Γηαηξνθήο ζα πξνζδηνξίδεη ηελ αλάγθε ρξήζεσο γαληηψλ ή άιισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

πνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 Γηα ην ρψξν απνδπηεξίσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε απφ ην Π.Γ.Λ.Α.. 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ζε θαζεκεξηλή θαη ζπλερή βάζε ζην Π.Γ.Λ.Α. δέθα (10) άηνκα 

(Οθηψ (8) άηνκα ηξαπεδνθφκνη - Γχν (2) άηνκα Καγεηξείσλ), ηα νπνία ζα εξγάδνληαη κε 8σξε 
απαζρφιεζε, ζε φιεο ηηο βάξδηεο, 40 ψξεο ηελ εβδνκάδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξγηψλ 
θαη ησλ εμαηξέζηκσλ), βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην ηκήκα Γηαηξνθήο. (ΔΕΜ ΘΡΤΣΕΘ 
ΡΗΜ ΟΑΠΞΣΡΑ) 

 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΘΟ ΤΓΔΗΑ 

 

Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, απαζρφιεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο κε ηξφθηκα νπνηνπδήπνηε 
αηφκνπ πνπ είλαη δηαπηζησκέλν ή ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη πάζρεη απφ λφζεκα πνπ κεηαδίδεηαη δηα ησλ 
ηξνθψλ, ή αηφκνπ πνπ έρεη δηάξξνηα ή κνιπζκέλα ηξαχκαηα ή έρεη πξνζβιεζεί απφ δεξκαηηθή κφιπλζε θαη 

πθίζηαηαη άκεζνο ή έκκεζνο θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη βηβιηάξην πγείαο (ΦΔΘ 1219 Β’ 4/10/00), πνπ λα πηζηνπνηεί φηη δελ πάζρεη απφ 
λνζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ κε ηα ηξφθηκα. Σν βηβιηάξην πγείαο ζα πξέπεη λα απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπο. Λα γίλεηαη παξαζηηνινγηθή θνπξάλσλ, α/α ζψξαθνο, έιεγρνο γηα 
HbsAg, HCV, RPR (αλ είλαη αξλεηηθφο λα γίλεηαη εκβνιηαζκφο), επαηίηηδα C θαη φ,ηη επηπιένλ θξίλεη ε 
Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο Λ.Α. Έβξνπ. Ζ παξαζηηνινγηθή θνπξάλσλ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη εηεζίσο κε 
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. ε  πεξίπησζε   πνπ   ζην   πξνζσπηθφ  παξνπζηαζηεί   θάπνην  απφ   ηα παξαθάησ 

λνζήκαηα : α) δηάξξνηα /εκεηφο, β) άζρεκν θξχσκα, γ) αλνηθηέο πιεγέο, δ) εξεζηζκέλν ιαηκφ ή αθφκα αλ 
θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα ηξνθηθήο δειεηεξίαζεο,  ν / νη ππεχζπλνη ηνπ 
αλαδφρνπ έρνπλ ηελ λνκηθή ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηνπ  

θηλδχλνπ  κφιπλζεο ησλ ηξνθίκσλ.  Σα  κέηξα πεξηιακβάλνπλ   απνθιεηζκφ   απφ   ηελ   εξγαζία   γηα   
φζν   δηάζηεκα   θξηζεί αλαγθαίν θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ γηα φζν δηάζηεκα απνπζηάδεη.  

Ο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο δηαηξνθήο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ζηελ 
αξρή ηεο βάξδηαο, γηα ηπρφλ χπαξμε πξνβιεκάησλ πγείαο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πγηεηλήο, ππεχζπλε απέλαληη ζην Π.Γ.Λ.Α. είλαη ν αλάδνρνο. Σνλ δεηγκαηνιεπηηθφ 
έιεγρν πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ δχλαηαη λα αζθεί ην Π.Γ.Λ.Α. (κε ην Σκήκα Γηαηξνθήο, ηνλ 
Σερλνιφγν Σξνθίκσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ).  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ζηαζεξφ θαη εθπαηδεπκέλν. Γελ ζα απαζρνιείηαη ζε άιιεο 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλαδφρνπ. ην Π.Γ.Λ.Α. ζα ππάξρεη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ 
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εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ ζεσξεκέλνο απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, ελψ νπνηαδήπνηε 
κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ, ζα γλσζηνπνηείηαη γξαπηά ζην Π.Γ.Λ.Α.. 

Σν πξνζσπηθφ λα είλαη αζθαιηζκέλν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
πξνζθνκίδεη κεληαίεο θαηαζηάζεηο ηνπ ΗΘΑ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβαίλεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ην   Π.Γ.Λ.Α. 
δηθαηνχηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο λα επηβάιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, απφ ηε ζχκβαζε. 

 

ΠΡΟΧΠΗΘΟ ΓΗΑΛΟΚΖ ΣΡΟΦΗΚΧΛ ΘΑΗ ΑΣΟΚΗΘΖ ΤΓΗΔΗΛΖ 

 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαλελφο είδνπο ελφριεζε ή βιάβεο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζην Π.Γ.Λ.Α.. 

Απνιεζζέληα αληηθείκελα πνπ αλεπξίζθνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ζίηηζεο ή ηνπο παξαδφζεθαλ απφ 
ηξίηνπο νθείινπλ λα παξαδίδνληαη άκεζα ζην Π.Γ.Λ.Α.. 

Όινη νη εξγαδφκελνη, ρσξίο θακία εμαίξεζε, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνγξάςνπλ ππεχζπλε δήισζε 

ερεκχζεηαο – εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ε νπνία ζα ηνπο ρνξεγεζεί απφ ην Π.Γ.Λ.Α. 

Οη εξγαδφκελνη δελ επηηξέπεηαη λα βιέπνπλ έγγξαθα ή θαθέινπο αζζελψλ, λα ζπλνκηινχλ κε 
αζζελείο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ηνπο θαη ηελ αγσγή πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηελ ζεξαπεία ηνπο. 

Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα θξηηηθάξνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ζε νπνηνλδήπνηε φηη έρεη ζρέζε κε ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηαηξψλ, λνζειεπηψλ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Απαγνξεχεηαη λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο  θαη λα ηνπο πξνκεζεχνπλ κε 
θαγεηφ, πνηά, ηζηγάξα, θάξκαθα θιπ. 

Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, απφ θάζε πξφζσπν πνπ  θηλείηαη ζε ρψξνπο φπνπ 
γίλνληαη εξγαζίεο κε ηξφθηκα θαη ην νπνίν πξέπεη λα θνξά θαηάιιειν θαη θαζαξφ ξνπρηζκφ. Ο αλάδνρνο 
έρεη ηελ  επζχλε  ηεο ηήξεζεο  απφ  ην πξνζσπηθφ  φισλ  ησλ  θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή ησλ αηφκσλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηα ηξφθηκα απφ επηκνιχλζεηο.        

 

α) Γεληθά κέηξα θαζαξηφηεηαο.       

Σα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ πξέπεη: 

 Λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρεξηψλ ηνπο.  
 Λα πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη.  
 Λα κελ θαπλίδνπλ, ηξψλε, πίλνπλ θαιισπίδνληαη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαη θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ 

ηξνθίκσλ.        
 Λα θαιχπηνπλ ηηο πιεγέο ζηα ρέξηα ηνπο κε αδηάβξνρν επίδεζκν (θαηά πξνηίκεζε έληνλνπ 

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

 Λα κελ κεηαθηλνχληαη άζθνπα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κεηά λα επηζηξέθνπλ ζην ρψξν 
ηξνθίκσλ. 

 Λα 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 ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ π.ρ. 

κεηακνζρεπκέλνπο, λενγλά θ.ι.π., 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 ρεξηψλ. 

Απαξαίηεην είλαη ην πιχζηκν ρεξηψλ: 

 Κεηά ηε ρξήζε ηνπαιέηαο.  
 Όηαλ είλαη βξψκηθα ή κνιπζκέλα. 

 Κεηά απφ βήρα, θηέξληζκα, θχζεκα κχηεο. 
 Κεηά απφ άγγηγκα νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο θεθαιήο.    
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 Πξηλ λα αγγίμνπκε νπνηαδήπνηε ηξνθή.  
 Όηαλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε σκά ηξφθηκα (θξέαο, ςάξη, απγά, πνπιεξηθά) ή νπνηνδήπνηε 

κνιπζκέλν ηξφθηκν. 
 Κεηά ηε ρξήζε δνρείσλ απνξξηκκάησλ. 

 Mεηά ην δηάιεηκκα, ηζηγάξν, θαθέ θηι. 
 

ΥΔΗΡΗΚΟ ΣΡΟΦΗΚΧΛ 

 

 Σα  ηξφθηκα  δελ πηάλνληαη  κε  ηα  ρέξηα. 
 Γελ ρεηξίδνληαη ηξφθηκα άηνκα πνπ έρνπλ δεξκαηηθέο βιάβεο ή θάπνηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα ή 

ππάξρεη ζρεηηθή ηαηξηθή ζχζηαζε. 

 Κηθξά   ηξαχκαηα ή εγθαχκαηα  θαιχπηνληαη κε αδηάβξνρν έγρξσκν επίδεζκν.  
 Σα θξχα θαγεηά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ησλ 7°C 
 Σα θαγεηά καγεηξεχνληαη θαιά ζε πςειή ζεξκνθξαζία (ηνπιάρηζηνλ 75° C), ηδίσο εθείλα πνπ 

κπνξεί λα είλαη κνιπζκέλα κε κηθξφβηα ηξνθηθψλ δειεηεξηάζεσλ (π.ρ θξέαο, απγά, θνηφπνπια). 
 Σα δεζηά καγεηξεκέλα θαγεηά δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία απφ 65νC θαη πάλσ κέρξη λα 

ζεξβηξηζηνχλ. Αλ   πξφθεηηαη λα ζεξβηξηζηνχλ πνιιέο ψξεο κεηά, ηφηε ζα πξέπεη λα θξπψζνπλ 

(εληφο 3 σξψλ), λα δηαηεξεζνχλ ζην ςπγείν (θάησ απφ 5°C) θαη λα μαλαδεζηαζνχλ ηνπιάρηζηνλ 
ζηνπο 75° C ιίγν πξηλ λα ζεξβηξηζηνχλ.  

 Σα ηξφθηκα θαιχπηνληαη ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ κχγεο θαη άιια έληνκα. 
 Υξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί πάγθνη, εξγαιεία θαη ζθεχε γηα ηα σκά ηξφθηκα θαη δηαθνξεηηθνί γηα 

ηα καγεηξεκέλα ή γηα 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 Λνζνθνκείν ζα 
ππνδείμεη. 

 Ζ θαζαξηφηεηα ηεο ζηνιήο εξγαζίαο θαη ηνπ ζθνχθνπ πξέπεη λα ηεξείηαη κε ζρνιαζηηθφηεηα. 
 Πξέπεη  λα ππάξρεη επάξθεηα ζε θαζαξέο πεηζέηεο θαη απνξξνθεηηθφ ραξηί κηαο ρξήζεο. 
 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΙΖΣΧΛ 

 

Οη ηξαπεδνθφκνη ζην ηέινο θάζε γεχκαηνο  θξνληίδνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζθνππηδηψλ απφ ηνπο 

ρψξνπο δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ. Αθνχ ζπιιέμνπλ ηα  ζθνππίδηα  ζε  θαηάιιεινπο  πιαζηηθνχο  ζάθνπο 
θαιά θιεηζκέλνπο,  ηα κεηαθέξνπλ ζε ζεκείν πνπ ην Π.Γ.Λ.Α. νξίδεη σο ζεκείν  ζπιινγήο ζθνππηδηψλ γηα  
ηελ νξηζηηθή  απνκάθξπλζε ηνπο απφ  ην Π.Γ.Λ.Α.. 

Σα πγξά απφβιεηα ζα πξέπεη επίζεο λα απνκαθξχλνληαη κε ηξφπν πγηεηλφ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ 
έρεη ην Π.Γ.Λ.Α.. 

 

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ -  ΔΠΟΠΣΔΗΑ 

 

α) Αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο.  

Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ην λενδηνξηδφκελν θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ. Αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 
πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε   ησλ   ρψξσλ   θαη   ηνπ   εμνπιηζκνχ,   
ηελ   απνζήθεπζε   θαη   ηε κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ, ηνπο θαλφλεο αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο, ηνπο θαλφλεο 

ζεξβηξίζκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ζε εηδηθέο δίαηηεο,  ηε δηαρείξηζε    ησλ απνβιήησλ (ζθνππηδηψλ).  

β) Δθπαίδεπζε. 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαξηίδεη ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ.  

γ) Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο.  

Τπεχζπλνο εθπαίδεπζεο είλαη ν αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε Γηαηξνθήο ηνπ Π.Γ.Λ.Α.. 

δ) Έιεγρνο  ηνπ αλαδφρνπ  
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Ο έιεγρνο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην Π.Γ.Λ.Α. αλαηίζεηαη ζην Σκήκα Γηαηξνθήο, ηνλ Σερλνιφγν Σξνθίκσλ θαη 
ηελ Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ. Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο πξέπεη 

πάληα λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπο.  

 

ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΣΧΛ ΣΡΑΠΔΕΟΘΟΚΧΛ 

 

 εξβίξηζκα ησλ θχξησλ θαη ελδηάκεζσλ γεπκάησλ ζηνπο αζζελείο. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαλνκήο 
ησλ ηξνθίκσλ, πξνθχπηνπλ θαη νη ππνρξεψζεηο εηνηκαζίαο ησλ δίζθσλ ζεξβηξίζκαηνο. ε θάζε 
πεξίπησζε νη ηξαπεδνθφκνη πξηλ απφ ην ζεξβίξηζκα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ θαηάινγν κε ηα νλφκαηα θαη 
ηηο δίαηηεο ησλ αζζελψλ. 

 ηε ζπλέρεηα καδεχνπλ ηα άπιπηα ζθεχε, ηα πιέλνπλ, ηα ζηεγλψλνπλ θαη ηα απνζεθεχνπλ ζε θαζαξά 

ληνπιάπηα ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαζαξίδνληαη απφ ηνπο / ηηο ηξαπεδνθφκνπο. 
 Απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο ηνπ Π.Γ.Λ.Α. πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο θαη κε 

ρξνλνδηάγξακκα νη ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδνθφκσλ. 
 Ζ   θνπδίλα,   νη   πάγθνη,   νη   ζεξκνηξάπεδεο   θαη   ηα   ηξνρήιαηα θαξφηζηα θαζαξίδνληαη απφ ηνπο / 

ηηο ηξαπεδνθφκνπο. Ο ηξφπνο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ.   Ζ   δαπάλε   γηα   ηα   θαζαξηζηηθά, απνιπκαληηθά θαη ζθεχε 

θαζαξηζκνχ βαξχλεη ην Π.Γ.Λ.Α..  
 Όηαλ ηειεηψζνπλ φιεο νη εξγαζίεο, ε θνπδίλα θιεηδψλεηαη θαη ην θιεηδί παξαδίδεηαη ζηε ππεξεζία πνπ 

νξίδεη ην ηκήκα δηαηξνθήο. 
 Θξίλεηαη    ζθφπηκν   λα   αλαθεξζεί   εδψ   φηη  ε απνκάθξπλζε ηξνθίκσλ, έζησ θαη κε θαηάιιεισλ 

πξνο δηάζεζε, απφ ην ρψξν ηνπ  Λνζνθνκείνπ,  εθηφο ηνπ φηη είλαη λνκηθψο θνιάζηκε,  είλαη κεξηθέο 
θνξέο θαη επηθίλδπλε.           

 

Ζ πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

1. Πξφζθαηε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο φηη απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ 13 άηνκα, 
ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. (ΔΕΜ ΖΗΕΘΑΘ ΡΗΜ ΟΑΠΞΣΡΑ) 

2. Πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2000. (ΕΤΕΘ ΗΔΗ ΕΚΕΓΘΕΘ ΙΑΘ ΔΕΜ ΖΗΕΘΑΘ ΡΗΜ 
ΟΑΠΞΣΡΑ)  

3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία 

(Δξγαηηθή Λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο (δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη 

νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία 
θιαδηθή ..Δ), ην σξάξην εξγαζίαο θαη θνηλσληθψλ παξνρψλ (έγθαηξε απφδνζε θξαηήζεσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ), απνδεκηψζεσλ, φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ,  θφξσλ θ.ιπ., ζα 
επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 
απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ζηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην. 
4. Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζα αλαθέξνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηα 

εμήο (ΔΕΜ ΖΗΞΣΜΑΘ ΡΗΜ ΟΑΠΞΣΡΑ):  
Α) Σνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ  

Β) Σελ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη (λα επηζπλαθζεί 
αληίγξαθν)  

 

Ξ ΔΘΞΘΙΗΗΡ ΞΣ Ο.Γ.Μ. 
ΑΚΕΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΗΡ 

 

Ε. ΠΞΣΦΞΡ 

ΑΔΑ: 9ΔΣΒ4690Ω3-0Ω0
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