
Αριθμ.   Πρωτ.:   6774/21-2-2022     

 

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  

( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) 

 

 A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   

Ο εργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

παρακάτω.  

 Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού συνολικά θα ανέρχεται σε 12 άτομα, τα 

οποία θα απασχολούνται σε κυκλικό ωράριο (6) ώρες εργασίας καθημερινά και 

αργίες, για (5) μέρες την εβδομάδα έκαστο, κατά τις βάρδιες: πρωινή 07:30 - 13:30 

και βραδινή 14:00-20:00 (επί ποινή αποκλεισμού). 

 Ο αριθμός των ατόμων ενδέχεται να τροποποιηθεί διότι την παρούσα χρονική 

στιγμή απασχολούνται 5 άτομα ως επικουρικό προσωπικό με ημερομηνία λήξης της 

σύμβασής τους στις 31/12/2022. 

 Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει επικεφαλή επόπτη με ωράριο που να 

ελέγχει και τις δυο βάρδιες καθημερινά Κυριακή και Αργίες, για επίβλεψη του 

έργου, ο οποίος θα συνεργάζεται άμεσα με το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου, 

από όπου θα προσδιορίζεται αναλυτικά η τεχνική εργασίας που θα ακολουθείται. Ο 

ρόλος του επόπτη μπορεί να ανατεθεί και σε ένα εκ των 12 ατόμων (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

 Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού): 

 ISO 22000:2018 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ISO 9001: 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ISO 26.000:2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ 12 161.290€ 200.000€ 12 ΜΗΝΕΣ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ :  



Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΩΙ – ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 

 

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 

 

 Β) ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

1. Σε περίπτωση ασθένειας του εργαζόμενου ή έκτακτης απουσίας του, η εταιρεία 

οφείλει να τον αντικαθιστά και να ενημερώνει το Τμήμα Διατροφής (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

2. Ο Επόπτης του συνεργείου θα συνεργάζεται με το Τμήμα Διατροφής, τόσο για τον 

προγραμματισμό εργασίας, όσο και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με 

τη σίτιση και θα τηρεί αυστηρά τις εντολές. Επίσης θα λαμβάνει υπ’ όψιν και θα 

υλοποιεί τις συστάσεις του Τμήματος Διατροφής. Ο ανάδοχος οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στο Νοσοκομείο το όνομα και την ιδιότητα του επόπτη 

που θα ορίσει. 

3. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο Γυμνάσιου, ώστε να γνωρίζουν 

πολύ καλά την ελληνική γραφή και ανάγνωση για να χρησιμοποιούν σωστά τις 

γραπτές οδηγίες για τη σίτιση των ασθενών. 

4. Απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 μηνών σε αντίστοιχη θέση τραπεζοκόμου 

σε νοσηλευτικό ίδρυμα που θα αποδεικνύεται με τα ένσημα και την βεβαίωση 

εργοδότη.  

5. Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι σταθερό, εκπαιδευμένο και δεν θα 

απασχολείται με άλλες δραστηριότητες της εταιρείας. Στο Νοσοκομείο θα  

υπάρχει ονομαστικός κατάλογος των εργαζομένων στο χώρο των τροφίμων, 

οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό, θα γνωστοποιείται γραπτά στο 

Νοσοκομείο. 

6. Σε περίπτωση αντικατάστασης εργαζομένου, πριν την έναρξη εργασίας του και την 

ανάληψη καθηκόντων του θα κατατίθενται εγκαίρως τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και θα προηγείται 4ημερη εκπαίδευση.  

7. Οι απασχολούμενοι, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, θα πρέπει να 

προσκομίσουν  Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, όπως προβλέπεται από την Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797 (ΦΕΚ 



1199/Β’/11-04-2012)  (επί ποινή αποκλεισμού). Στο πιστοποιητικό Υγείας θα 

βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε 

να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. 

8. Η στολή εργασίας θα παρέχεται από τον εργολάβο και θα είναι σύμφωνη με τις 

στολές του υπόλοιπου προσωπικού του τμήματος (τραπεζοκόμοι). 

9. Η στολή εργασίας θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά. Η 

δαπάνη καθαρισμού βαρύνει τον ανάδοχο . 

10. Το Τμήμα Διατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων μέτρων 

προστασίας και επιβαρύνουν την εταιρεία. 

11. Για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας (N. 4820/2021, αρ. 296), οι εργαζόμενοι 

θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού COVID 19. (επί 

ποινή αποκλεισμού). 

 Σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρεία παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το 

Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις . 

             

Γ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ  

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

τρόφιμα οποιουδήποτε ατόμου είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι πάσχει από νόσημα 

που μεταδίδεται δια των τροφών, ή άτομου που έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση 

και υφίσταται άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος  μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους 

μικροοργανισμούς. 

        Το προσωπικό πρέπει :  

      α) να έχει Πιστοποιητικό Υγείας που να πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από νοσήματα που 

μπορούν να μεταδοθούν με τα τρόφιμα. 

      β) να έχει πλήρως εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού COVID-19. 

Το Πιστοποιητικό Υγείας και η ανωτέρω βεβαίωση εμβολιασμού θα πρέπει να 

αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσληψη τους . 

        Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από 

τους εργαζόμενους, στην αρχή της βάρδιας για τυχόν προβλήματα υγείας. Σε περίπτωση 

που παρουσιαστούν θέματα υγείας, άμεσα αντικαθιστάται το προσωπικό βάρδιας από 

άλλο άτομο. 

        Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκομείο  είναι η ανάδοχος 

εταιρεία. Το δειγματοληπτικό έλεγχο υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να 



ασκεί το Νοσοκομείο (με το Τμήμα Διατροφής, τον Επόπτη Υγείας και σε συνεργασία με 

την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων). 

        

   Δ) EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

      Οι απασχολούμενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε 

πιστοποιημένο φορέα το πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ <<Βασικές αρχές στην 

ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων>>, ή άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα.  Τα συγκεκριμένα 

πιστοποιητικά θα προσκομίζονται με την υπογραφή της σύμβασης. 

     Η εκπαίδευση αυτή θεωρείται προαιρετική και πρέπει να πραγματοποιείται πριν  την  

έναρξη της εργασίας. 

     Το Τμήμα Διατροφής σε συνεργασία με τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και την Ε.Ν.Λ. θα 

επανέρχεται σε ζητήματα εκπαίδευσης είτε προφορικά είτε γραπτά όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο . 

 

Ε) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και σε διάστημα 5 ημερών ο ανάδοχος θα 

προσκομίσει στο γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας : α) τα Πιστοποιητικά Υγείας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος , β) την βεβαίωση εμβολιασμού 

κατά του κορωνοϊού COVID-19, γ) τα ένσημα και τη βεβαίωση εργοδότη που θα 

αποδεικνύουν την απαιτούμενη προϋπηρεσία, δ) τα πιστοποιητικά  εκπαίδευσης 

προσωπικού, εφόσον υπάρχουν. 

 

ΣΤ) ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ  

1. Βασική προϋπόθεση για την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων είναι η ατομική 

υγιεινή του προσωπικού και η κατάρτιση του σε θέματα που αφορούν τη 

διαχείριση των τροφίμων. 

2. Η εταιρεία και ο επόπτης έχουν την αποκλειστική ευθύνη των κανόνων υγιεινής του 

προσωπικού τους. 

3. Ο χειρισμός των τροφίμων δεν γίνεται ποτέ με γυμνά χέρια. Δεν χειρίζονται 

τρόφιμα άτομα που έχουν δερματολογικές παθήσεις  ή μικρά τραύματα ή 

εγκαύματα μόνο εάν καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο και γάντια. Τα 

γάντια παρέχονται από τον ανάδοχο. 



4. Σε ειδικά τµήµατα µε ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. κλινικές covid-19), όπως θα 

προσδιορίζει το Νοσοκομείο, θα χρησιμοποιείται ειδική στολή που θα παρέχεται 

από τον ανάδοχο. 

5. Η στολή εργασίας θα πρέπει να είναι πάντα καθαρή και να αλλάζει τακτικά (κάθε 

φορά που είναι βρώµικη και τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα), σύµφωνα µε 

τους κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των  

τροφίµων. 

6. Πριν το τέλος της βάρδιάς τους να αποθηκεύουν τα καθαρά σκεύη. 

7. Οι τραπεζοκόμοι των νοσηλευτικών ορόφων αναλαμβάνουν το σερβίρισμα των 

γευμάτων στους ασθενείς, αφού προηγουμένως έχουν ενημερωθεί από την  

καρτέλα διανομής. 

8. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται το σερβίρισµα των κύριων και ενδιάµεσων 

γευµάτων στους ασθενείς, όπως ορίζεται από τον τρόπο διανοµής των τροφίµων 

του Νοσοκοµείου. Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζοκόµοι πριν από το σερβίρισµα 

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

9. Από τους υπευθύνους του Τµήµατος ∆ιατροφής του Νοσοκοµείου περιγράφονται 

λεπτοµερώς και µε χρονοδιάγραµµα οι υποχρεώσεις των τραπεζοκόµων και του 

επόπτη του ιδιωτικού συνεργείου. 

10. Τα τροχήλατα καθαρίζονται-απολυμαίνονται , από τους τραπεζοκόμους 3 φόρες την 

εβδομάδα. Oι πάγκοι, τα τραπέζια, τα πλυντήρια, κ.λ.π καθαρίζονται σχολαστικά 

μετά τη χρήση ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών. Ο τρόπος καθαρισµού 

και απολύµανσης περιγράφεται λεπτοµερώς από τις υπηρεσίες του Νοσοκοµείου 

και την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Η δαπάνη για τα καθαριστικά, 

απολυµαντικά και σκεύη καθαρισµού βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

11. Οι τραπεζοκόμοι οφείλουν να φέρονται με ευγένεια προς τους συναδέλφους τους, 

τους ασθενείς και το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου . 

12. Το ωράριο πρέπει να τηρείται αυστηρά .  

13. Οι τραπεζοκόμοι οφείλουν να συλλέγουν όλα τα σκεύη και τους δίσκους από τους 

νοσηλευτικούς ορόφους μετά το τέλος της σίτισης των ασθενών και ιατρών. Τυχόν 

απώλειες βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα υπολείμματα συλλέγονται στα διανομεία της 

κάθε κλινικής και απορρίπτονται στους κάδους, ενώ τα σκεύη και οι δίσκοι 

μεταφέρονται προς καθαρισμό στον ειδικό χώρο των μαγειρείων. Στη συνέχεια, οι 

τραπεζοκόμοι πλένουν τον εξοπλισμό και τον τοποθετούν στα σημεία φύλαξης. 



14.  Οι τραπεζοκόμοι φροντίζουν για την αποκομιδή των απορριμμάτων από το χώρο 

των μαγειρείων. 

15. Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί εδώ ότι η αποµάκρυνση τροφίµων, έστω και µη 

κατάλληλων προς διάθεση, από το χώρο του Νοσοκοµείου, εκτός του ότι είναι 

νοµικώς κολάσιµη, είναι µερικές φορές και επικίνδυνη. 

16. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΣΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ . 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Τα άτοµα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανοµής των τροφίµων 

πρέπει:  

 Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους  

 Να πλένουν τα χέρια τους.  

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

κατά το χειρισµό των τροφίµων.  

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

προτίµηση έντονου χρώµατος, ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει 

αποκολληθεί).  

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

αποτελούν κίνδυνο επιµόλυνσης των τροφίµων. Τα νύχια Θα πρέπει να είναι 

κοµµένα. Σκουλαρίκια σε τρυπηµένα αυτιά, βέρες, δακτυλίδια και ρολόγια 

πρέπει να αφαιρούνται.  

  Να µην µετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκοµείου και µετά να 

επιστρέφουν στο χώρο τροφίµων.  

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

καλυµµένα πλήρως µε κάλυµµα κεφαλής (σκούφο).  

 Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν αποµακρύνονται για 

διάφορους λόγους από το χώρο εργασίας τους.  

 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ 

Απαραίτητο είναι το πλύσιµο χεριών:  

 Μετά τη χρήση τουαλέτας.  

 Όταν είναι βρώµικα ή µολυσµένα.  



 Μετά από βήχα, φτέρνισµα, φύσηµα µύτης.  

 Μετά από άγγιγµα οποιουδήποτε τµήµατος της κεφαλής.  

 Πριν από άγγιγμα και χειρισμό οποιασδήποτε τροφή.  

 Όταν έχει προηγηθεί επαφή με ωµά τρόφιµα (κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) 

ή οποιοδήποτε µολυσµένο τρόφιµο.  

 Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων. 

 

Οικονομική Προσφορά 

To έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 

όπως αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το 

αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης. 

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παροχή υπηρεσιών και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Mεταξύ δε των εν λόγω επιβαρύνσεων περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού και η 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%, η οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 

1 του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, παρακρατείται υποχρεωτικά κατά την έκδοση της σχετικής 

εντολής πληρωμής της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους (τροπ. Άρθρου 68 του 

Ν. 3863/2010), εκτός των άλλων τα εξής: 

 Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

 Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

 Την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές 

αυτών των εργαζομένων. 

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται με ποινή αποκλεισμού να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο 

της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο 

ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού 

τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  Επιπροσθέτως 

υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης 

εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.   

 Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της 



σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της προσφερόμενης τιμής και 

οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου της υπηρεσίας 

που του ανατίθεται βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή της 

υπηρεσίας και την αποπληρωμή της. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής 

απορρίπτονται. 

 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές 

προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει 

τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 

επικαλεσθεί λόγους προσφυγής κατά των προτάσεων αυτών. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με 

απόφαση ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Κάθε υποψήφιος αναλαμβάνει την ευθύνη της ακρίβειας όλων των στοιχείων που υποβάλλει, 

επωμιζόμενος, σε περίπτωση υποβολής ανακριβών και αναληθών στοιχείων, των κυρώσεων 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986. 

 

Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο 

του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Δικαιώματα Εργοδότη : 

 Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Ο 

έλεγχος διενεργείται από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Π.  με εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. 

 Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση από την 

εργασία ορισμένων εργαζομένων του που κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις 

οδηγίες και τους κανόνες της Διοίκησης. 

 Σε περίπτωση ελλιπούς ή μη εκτέλεσης συμβατικής συμφωνημένης εργασίας, ο ανάδοχος 

ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη. 

 Να απασχολεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό. Η απασχόληση πρέπει να γίνεται σύμφωνα 

με τους κανόνες δικαίου (αμοιβή, ασφάλεια, κ.τ.λ). Φωτοτυπίες των δηλώσεων στο ΙΚΑ, των 

εργαζομένων πρέπει να καταθέτουν στον εργοδότη. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο 

εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής, εργασίας στην Ελλάδα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 



Της επιχείρησης ……………………………………., 

Με έδρα …………………………………………………, οδός…………………., αριθμός……., Τ.Κ……….., 

Α.Φ.Μ. :………………………, 

Δ.Ο.Υ. :………………………., 

Τηλ. : …………………………., 

Ε-mail : …………………………. 

 

Αφού έλαβα υπ’ όψιν την διακήρυξη του διαγωνισμού και την μελέτησα, δηλώνω πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής και της ισχύουσας νομοθεσίας και υποβάλλω την 

κάτωθι προσφορά : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

  ENTYΠO  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12ΜΗΝΩΝ  

Α/Α   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
    

2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ     

3 ΗΜΕΡΕΣ –ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

4 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

12ΜΗΝΟΥ 
  

5 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ*         

12ΜΗΝΟΥ 
  

6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

12ΜΗΝΟΥ  

 

  

7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   



8 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ   

9 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-

ΦΟΡΟΙ (8% κλπ) 

  

10 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ   

11 ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΦΠΑ   

12 
ΣΥΝΟΛΟ 12ΜΗΝΟΥ ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 
  

13 ΣΥΝΟΛΟ 12ΜΗΝΟΥ ΜΕ ΦΠΑ   

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : 

…………………………………………ημέρες 

Ημερομηνία : ………….………………… (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 

* Η ανάλυση θα υποβληθεί σε χωριστούς πίνακες. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους 

οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί 

ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους 

φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας. 

2. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα 

αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος – μέθοδος υπολογισμού αυτής της τιμής. Η ανάλυση 

υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρου πίνακα. 

3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 

4. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 



5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη,, ενώ θα πρέπει 

να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας 

Νομοθεσίας. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 

ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 

7. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση 

8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση 

αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές 

άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 

πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία. 

9. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από 90 ημέρες θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  


