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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ,  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ
ΚΑΙ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Φ45/2016)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 17.06.2016

Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 09:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 114, 115 27, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
CPV 55322000-3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 45.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΝΑ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
To πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής:     http://www.hippocratio.gr και  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις17.06.2016 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09:00 π.μ.

Έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α’/22-3-94)  και ιδίως το άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση
φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Το  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  19/Α’/01-02-1995)  ‘Προμήθειες του δημόσιου τομέα  και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων’, όπως ισχύει.
3.Στην παρ. 12, άρθ. 28 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Μονάδων Υγείας» του Ν. 2646/98, (ΦΕΚ
236/Α/20.10.1998)

4. Το Ν.2955/2001   (ΦΕΚ  256/Α’/02-11-2001)   «Προμήθειες   Νοσοκομείων   και   λοιπών
μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Το Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 256/Α′/02.03.2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
6. Το   Ν.3329/2005  (ΦΕΚ  81/Α’/04-04-2005)   «Εθνικό   Σύστημα   Υγείας   και   Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
7. Το   Ν.  3527/2007   (ΦΕΚ   25/Α΄/09-02-2007)   «Κύρωση   συμβάσεων   υπέρ   νομικών
προσώπων  εποπτευόμενων  από  το   Υπουργείο  Υγείας   και   Κοινωνικής   Αλληλεγγύης  και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
8. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α’/18-06-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.» όπως ισχύει.

9. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως
ισχύει.
10.  Τον Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α’/03-08-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,  οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
11. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μέσω σύμβασης.
13. Το Ν. 4272/2014 ( ΦΕΚ 145/11.7.2014) άρθρο 47, Παρατηρητήριο Τιμών, « Σε περίπτωση
που για είδη των προηγουμένων εδαφίων δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24
του  ν.  3846/2010  καταχωρημένες  τιμές,  οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  εξόφληση  των
σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές θεωρούνται νόμιμες εφόσον οι
τιμές τους δεν υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία
συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη».
14. Το αρ.πρωτ.3297/4-3-16 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Διατροφής 

15.Την υπ’ αριθ. 11/31.03.2016 (Θέμα 10ο)  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με  την
οποία  εγκρίθηκε  η  διενέργεια Πρόχειρου  Διαγωνισμού για την  «  Παροχή  Υπηρεσιών
Εστίασης  », για  δέκα  μήνες,  προϋπολογισθείσας  δαπάνης 45.000,00€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Νοσοκομείου.  (ΑΔΑ
7ΓΚ94690ΩΣ-ΨΥ8)
16.  Την  αρ.πρωτ.5068/7-4-16Απόφαση  Διοικητή  ορισμού  επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών
προδιαγραφών για παροχή υπηρεσιών Εστίασης
17. Τις αρ.πρωτ.5201/8-4-16 τεχνικές προδιαγραφές
18.Τη με αρ. πρωτ. 5277/11.04.2016 Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

19.Την υπ’ αριθ. 13/20.04.2016 (Θέμα 24ο)  Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με  την
οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για
τη  «Παροχή  Υπηρεσιών  Εστίασης», προϋπολογισθείσας  δαπάνης 45.000,00€
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Νοσοκομείου.(ΑΔΑ
70Κ54690ΩΣ-31Χ)
20.  Την υπ’ αριθ. 1043/31.05.2016  (ΑΔΑ:7ΜΩΧ4690ΩΣ-322) Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης, με  την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους 45.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 0849Α
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για τη  «Παροχή

Υπηρεσιών  Εστίασης», για  δέκα  μήνες,  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  45.000,00€
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠA ,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή
(Φ45/16).

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

17.06.2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 π.μ.

   Οι  προσφορές  κατατίθενται  μέχρι  την  17.06.2016  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και  ώρα  09:00  π.μ.,  στο  
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ του Νοσοκομείου, όπου πρωτοκολλούνται.
Προσφορές που κατατίθενται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες
και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν,  υποχρεωτικά μαζί  με  την  προσφορά τους  στο φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντων, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 
1.Πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο. 

2.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να
δηλώνεται ότι: 
2.1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2.2.  Η  προσφορά συντάχθηκε  σύμφωνα με  τους  όρους  της  παρούσας  προκήρυξης,  των  οποίων  οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
2.3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας 
2.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
2.5.  Παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με  οποιαδήποτε  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
2.6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Η μη έγκαιρη και  προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο  αποκλεισμού  του
προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του
κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”  να  μονογράφεται  από  τον  υποψήφιο  προμηθευτή  και  να  φέρει  συνεχή  αρίθμηση.  Το
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 
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2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
  2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το τμήμα του έργου για το
οποίο υποβάλλεται προσφορά. 
  2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
   2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα
τα εξής: 
   3.1.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της  προσφοράς,  (Πρωτότυπα και αντίγραφα),  τοποθετούνται  σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
   3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
  3.3. TA  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε
χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
   3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου,
να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
4. Όλα τα έγγραφα και  τα στοιχεία του διαγωνισμού και  όλα τα έγγραφα και  τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και
που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
οδηγίες.  Παραπομπές  σε  έγγραφα επιτρέπονται  εφόσον αυτά προσαρτώνται  στην  προσφορά και  εφόσον
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 
6. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων
ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων  της  διακήρυξης.  Οι  απαντήσεις  σε  όλα  τα  ερωτήματα  της  διακήρυξης  πρέπει  να  είναι  σαφείς.
Παραπομπές  σε  τεχνικά  έντυπα  ή  εκδόσεις  των  κατασκευαστικών  οίκων  επιτρέπονται  μόνον  εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη
συνέχεια της αξιολόγησης. 
8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9. Διευκρινίσεις  που δίνονται  από τους  υποψηφίους  οποτεδήποτε  μετά την  λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του
είτε  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  του  συλλογικού  οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης,  όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σελ. 3 
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2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται
στη συνέχεια. Οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις
παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση: 
Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Β) Συμπληρωμένους τους πίνακες Συμμόρφωσης. 
Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η ενότητα  Τεχνικά  χαρακτηριστικά,  περιλαμβάνει  περιγραφή  των προδιαγραφών.   Η τεχνική  προσφορά
πρέπει  επίσης  να  περιλαμβάνει  υλικό  τεκμηρίωσης  για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες,  όπως  εγχειρίδια,
τεχνικά  φυλλάδια,  σχετικές  εγκρίσεις  κλπ,  από  τα  οποία  θα  προκύπτει  η  κάλυψη  των  απαιτήσεων  της
διακήρυξης.
Β) Πίνακες συμμόρφωσης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος
σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  επεξηγήσεις  και  οδηγίες  τις  οποίες  ο  υποψήφιος  είναι  υποχρεωμένος  να
ακολουθήσει: 
1. Στη Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο
σύμφωνα  με  την  παρούσα.  Προσφορές  που  αποκλίνουν  από  απαράβατους  όρους  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες. 
3. Στη  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ  »  σημειώνεται  η  απάντηση  του  υποψηφίου  Αναδόχου  που  έχει  τη  μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που
δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και
επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η
οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ.,  που
κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή
της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ.  Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4,  κ.λ.π.).  Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή .
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι
με  τα  τεχνικά  και  οικονομικά  στοιχεία  επιστρέφονται  μετά  το  πέρας  του  διαγωνισμού  και  δεν
αποσφραγίζονται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως  απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη,  αιτιολογημένη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  &
Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με
τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που ορίζονται  από τη διακήρυξη,  γίνεται  μετά από αιτιολογημένη γνώμη του
αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου. 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το  αρμόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης  των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη  σχετική  διακήρυξη  ή
πρόσκληση  εκτός  αν  λόγω  εργασίας  των  μελών  της  επιτροπής  (επειδή  είναι  Νοσοκομείο)  αποφασισθεί
διαφορετική  ημερομηνία  & ώρα αποσφράγισης.  Η  νέα  ημερομηνία  αποσφράγισης  ανακοινώνεται  στους
ενδιαφερομένους τηλεφωνικά ή με φαξ.  Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την
έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
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1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε
και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά και  οι  τεχνικές  προσφορές  κατά  φύλλο.  Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται.
2.Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  θα  αποσφραγισθούν  αυθημερόν  μετά  την  ολοκλήρωση  της
αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  και  για  τους  συμμετέχοντες  που  πληρούσαν  τους  όρους  των
δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Σε διαφορετική περίπτωση, μονογράφονται
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή, παραδίδεται στην Υπηρεσία (Τμ. Προμηθειών) και αποσφραγίζονται
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.
3.Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Κατά τη  διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται  να παρίστανται  οι  προσφέροντες  στο διαγωνισμό ή  οι
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας
για κάθε προσφερόμενο είδος. Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται
στην  Οικονομική  Προσφορά  ή  αναφέρεται  χωρίς  τιμή,  θεωρείται  ότι  προσφέρεται  με  μηδενική  αξία.
Προσφορές  στις  οποίες  δεν προκύπτει  με  σαφήνεια  η  προσφερόμενη  τιμή,  ή  που  θέτουν  όρο
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια 
4. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
5. Εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  δεν  απαιτείται.  Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  προμηθευτής
υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας άνευ
ΦΠΑ . 
6. Ισχύς προσφοράς 120 ημερολογιακές ημέρες  προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη  διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.Δ. 118/07 περί προμηθειών.
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από την προσκόμιση του τιμολογίου και των απαραίτητων
δικαιολογητικών  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  ύστερα  από  την  θεώρηση  του  σχετικού  χρηματικού
εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 
9.Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δέκα μήνες

                                                                                             Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                        ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

Ο ενδιαφερόμενος ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να διαθέτει  συνολικά τρία (3) άτομα εβδομαδιαία που το
καθένα θα απασχολείται σε πενθήμερη ανά εβδομάδα και εξάωρη ανά ημέρα (6 ώρες) εργασία. 

Συγκεκριμένα,  η  ανάδοχος  εταιρεία  θα  παρέχει  ένα  (1)  άτομο  ΔΕ  Μαγείρων σε  πενθήμερη  εργασία  την
εβδομάδα για έξι  (6)  ώρες την ημέρα, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια και  δύο (2) άτομα ΥΕ Βοηθών
Μαγείρων σε πενθήμερη εργασία την εβδομάδα για έξι (6) ώρες την ημέρα σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια. 

Στο υπάρχον πρόγραμμα εργασίας του μαγειρείου θα συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι του αναδόχου και
αυτό θα αποστέλλεται κάθε τελευταία εργάσιμη της προηγούμενης εβδομάδας με φαξ σε άτομο της εταιρείας
το οποίο θα έχει προκαθοριστεί από την εταιρεία ότι θα συνεννοείται με το Τμήμα Διατροφής και θα είναι
υπεύθυνο για οποιαδήποτε ενημέρωση αφορά στους εργαζόμενους αυτής στο μαγειρείο. 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι ΔΕ Μάγειροι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή να
είναι Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας
(chef)  ή  αντίστοιχο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  απολυτήριο  τίτλο  των  παρακάτω  σχολικών  μονάδων:  ΙΕΚ  ή
Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Τεχνικού  Επαγγελματικού  Λυκείου  ή  Σχολής  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  ή
Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  οι  κάτοχοι  πτυχίων  Βασικής  Εκπαίδευσης  του  Οργανισμού  Τουριστικής  Εκπαίδευσης  και
Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) του τμήματος του β.δ 151/1971 (ΦΕΚ 52Α΄) Μαγειρικής Τέχνης διετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ. Γυμνασίου. 

Οι Βοηθών Μαγείρων να έχουν απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο
τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριο τίτλο Δημοτικού
Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής σχολή του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο
Εργαστηρίων  Εδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  του  άρθρου  1  του  Ν.2817/2000  της
ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να:

1) Έχουν ηλικία μέχρι 55 ετών, να είναι αρτιμελείς και υγιείς, χωρίς σοβαρά οστικά, μυικά (με βιβλιάριο υγείας
στο ποίο να φαίνεται ότι εξετάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο) και ψυχιατρικά νοσήματα .

2) Να πληρούν τις προϋποθέσεις εργασίας σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.
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3) Να απασχολούνται σε οκτάωρο ωράριο (8 ώρες), καθημερινά και τις αργίες, έτσι όπως θα προβλέπεται στη
διακήρυξη, σε ωράριο πρωινό ή απογευματινό και εργασία πενθήμερη, όπως θα ορίζεται κάθε εβδομάδα από το
πρόγραμμα εργασίας του Μαγειρείου.

4)  Να  ακολουθούν  και  εφαρμόζουν  το  εβδομαδιαίο  πρόγραμμα  εργασίας  του  Μαγειρείου,  το  οποίο  θα
εκπονείται σε εβδομαδιαία βάση από το Τμήμα Διατροφής κάθε τελευταία εργάσιμη ημέρα της  προηγούμενης
εβδομάδας  και  θα  υπογράφεται  από  τον  Προϊστάμενο  του  τμήματος.  Το  τμήμα  διατροφής  μπορεί  να
μεταβάλλει  το  εβδομαδιαίο  πρόγραμμα  κατά  τη  διάρκεια  της  εβδομάδας  οπότε  και  οι  εργαζόμενοι  του
αναδόχου θα πρέπει να προσαρμοστούν παρακολουθώντας το τροποποιημένο πρόγραμμα. 

5) Να υπογράφουν καθημερινά σε παρουσιολόγιο που θα έχει και θα προσυπογράφει ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Διατροφής κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο εργασίας. Σε περίπτωση αιφνίδιας απουσίας
εργαζομένου (ασθένεια, έκτακτο γεγονός κ.τ.λ.) η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καλύψει το κενό άμεσα με
άλλον εργαζόμενο.

6) Να φορούν στολή εργασίας σύμφωνη με τα σχέδια και χρώματα του Νοσοκομείου.  Υποχρεωτικά κάθε
εργαζόμενος θα έχει  σε εμφανές σημείο στο στήθος πλαστικοποιημένη ταυτότητα με ευκρινή τα στοιχεία:
ειδικότητα-ονοματεπώνυμο και το διακριτικό σήμα της εταιρείας. Η στολή εργασίας θα πρέπει να είναι πάντα
καθαρή και σιδερωμένη 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. Η δαπάνη για τη στολή και το κόστος καθαρισμού της θα επιβαρύνει το ιδιωτικό συνεργείο. Ο
καθαρισμός  της  στολής  δε  θα  γίνεται  από  κάθε  ένα  εργαζόμενο  ξεχωριστά,  αλλά  συνολικά  από  το
συνεργείο/εταιρεία.  Η  εταιρεία  οφείλει  να  χορηγεί  τις  στολές  εργασίας  και  τις  αδιάβροχες  ποδιές  για  τις
καθημερινές ανάγκες εργασίας του προσωπικό. Επίσης, οφείλει να χορηγεί γάντια μιας χρήσεως (κατάλληλα για
επαφή με τρόφιμα) και σκούφους. 

7) Εφαρμόζουν τις οδηγίες περί ατομικής υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και να παρακολουθούν τις ανάγκες
χρήσης γαντιών και άλλων μέτρων προστασίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η  εταιρεία  σε  περίπτωση  ανάληψης  έργου  αναλαμβάνει  την  αποκλειστική  ευθύνη  να  παίρνει  όλα  τα
απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την πρόληψη ατυχημάτων ή
ζημιών  σε  οποιαδήποτε  πρόσωπα  ή  πράγματα  και  να  εφαρμόζει  την  Εργατική  Νομοθεσία.  Η  εταιρεία
επιβαρύνεται για κάθε βλάβη ή καταστροφή που μπορεί να προκληθεί από το προσωπικό της. 

Το προσωπικό της εταιρείας  θα είναι  σταθερό σε αριθμό και  πρόσωπα και  εκπαιδευμένο. Θα υπάρχει  μια
δοκιμαστική περίοδος ενός (1) μήνα κατά την οποία το προσωπικό θα εκπαιδευτεί και θα προσαρμοστεί στην
εργασία του στους χώρους του νοσοκομείου, με τη δυνατότητα να αλλάξει σε περίπτωση που δεν πληρεί τις
προϋποθέσεις  ή δεν αποδίδει  το αναμενόμενο,  αλλά μετά το πέρας αυτής της περιόδου δεν επιτρέπονται
περαιτέρω αλλαγές προσωπικού. Το προσωπικό θα παραμένει σταθερό και μόνιμο και δεν θα απασχολείται σε
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άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή του απόδοση και να
αποφεύγεται η κόπωση με συνέπεια την εμφάνιση εργατικών ατυχημάτων. Η εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει
στα δικαιολογητικά της και υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό της δεν απασχολείται σε άλλη επιχειρηματική
δραστηριότητα. Στο νοσοκομείο θα υπάρχει ονομαστικό κατάλογος των εργαζομένων στο χώρο των τροφίμων,
ο οποίος θα είναι θεωρημένος από την Επιθεώρηση εργασίας, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στο προσωπικό, θα
γνωστοποιείται γραπτά στο νοσοκομείο. 

Απαγορεύεται  η  με  οποιοδήποτε  τρόπο  απασχόληση  εργαζομένων  που  μεταφέρονται  από  διαφορετική
απασχόληση π.χ. από το συνεργείο καθαριότητας στο χώρο των τροφίμων. 

Το προσωπικό  θα πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο από την ανάδοχο εταιρεία,  όπως προβλέπουν οι  κείμενες
διατάξεις  και  η  ανάδοχος  εταιρεία/επιχείρηση  υποχρεούται  να  προσκομίζει  στο  Νοσοκομείο  μηνιαίες
καταστάσεις του ΙΚΑ, όπου να αποδεικνύει τα παραπάνω. 

Σε περίπτωση που η εταιρεία παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις να επιβάλλει  τις κυρώσεις  που προβλέπονται  από τη διακήρυξη και  τη σύμβαση και  να
κηρύσσει έκπτωτη την εταιρεία. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Για το χώρο των Αποδυτηρίων του Προσωπικού του συνεργείου, θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη από το
Νοσοκομείο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΓΕΙΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ

Προετοιμασία  και  παρασκευή  γευμάτων  σύμφωνα  με  το  ημερήσιο  πρόγραμμα  που  καθορίζεται  από  το
διαιτολόγο  του  νοσοκομείου.  Διανομή  τροφίμων  στο  Οικονομείο.  Εκτέλεση  των  εντολών  του  υπεύθυνου
μαγείρου της βάρδιας. 

Ο χώρος εργασίας των Μαγείρων και Βοηθών Μαγείρων θα είναι στα Μαγειρεία. Τόσο ο Μάγειρας όσο και οι
Βοηθοί Μαγείρων εκτός των καθηκόντων τους που αφορούν στην προετοιμασία και μαγείρεμα των τροφίμων
για τους ασθενείς και τους εφημερεύοντες ιατρούς του νοσοκομείου, θα πρέπει να ανταποκρίνονται ανάλογα
με τις ανάγκες του διαμορφούμενου προγράμματος εργασίας του Μαγειρείου και στις ανάγκες του Οικονομείου,
διανέμοντας τα διάφορα τρόφιμα στις τραπεζοκόμες των αντίστοιχων κλινικών, σύμφωνα με τις ημερήσιες
καταστάσεις των μαγειρείων. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τους ήδη εργαζόμενους στο Μαγειρείο. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  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 ατόμου που έχει
διάρροια ή μολυσμένα τραύματα ή έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση και υφίσταται  άμεσος ή έμμεσος
κίνδυνος μόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Σύμφωνα  με  απόφαση  του  Υπουργείου  Υγείας  Πρόνοιας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  με  αρ.  Πρωτ.
Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797  (ΦΕΚ  1199/τ.β'/11-04-2012  και  ΑΔΑ  Β4ΩΝΘ-14Ι),  τα  βιβλιάρια  υγείας  εργαζομένων σε
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καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταργούνται και αντ΄ αυτών εκδίδονται Πιστοποιητικά Υγείας από
γιατρούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει απαραίτητα να έχει αυτό το
Πιστοποιητικό Υγείας που να πιστοποιεί  ότι δεν πάσχει από νοσήματα που μπορούν να μεταδοθούν με τα
τρόφιμα. Υποχρεωτική είναι η ακτινογραφία θώρακος καθώς και η καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων. 

Σε περίπτωση που στο προσωπικό παρουσιαστεί  κάποιο από τα παραπάνω νοσήματα ο/οι υπεύθυνοι της
εταιρείας έχουν την νομική υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του κινδύνου
μόλυνσης τροφίμων.  Τα μέτρα περιλαμβάνουν αποκλεισμό από την εργασία για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο
και αντικατάστασή του για όσο διάστημα απουσιάζει. Για να επιστρέψει στην εργασία του μετά από ασθένεια
απαιτείται ιατρική βεβαίωση. 

Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από τους εργαζόμενους,
στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας.  Σε περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση
παραβαίνει τους παραπάνω όρους, το Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να της επιβάλει
κυρώσεις. 

Για την εφαρμογή της υγιεινής, υπεύθυνη απέναντι στο Νοσοκομείο είναι η εταιρεία.  Το δειγματοληπτικό
έλεγχο  υγείας του προσωπικού της εταιρείας δύναται να ασκεί το Νοσοκομείο (με το Τμήμα Διατροφής και σε
συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΑΤΟΜΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΝΗ

Για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων υπάρχουν γενικές απαιτήσεις  για τους χώρους παρασκευής,
επεξεργασίας  και  φύλαξης  των  τροφίμων,  απαιτήσεις  εξοπλισμού  για  την  αποθήκευση,  διατήρηση  και
μεταφορά τροφίμων, απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων από επικίνδυνες ουσίες,
τρωκτικά και έντομα, απαιτήσεις παροχών νερού, ατμού, πάγου, ηλεκτρικού, εξαερισμού κ.λπ.

Ακρογωνιαίος λίθος για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων είναι η υγεία και ατομική υγιεινή
του προσωπικού και η κατάρτισή του σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των τροφίμων στο Νοσοκομείο.

Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους τροφίμων είναι δυνατόν να αποτελεί κίνδυνο επιμόλυνσης
για τα τρόφιμα και γι΄ αυτό θα πρέπει να εκπαιδεύεται σε κανόνες υγιεινής και οδηγίες εργασίας, ανάλογα με
τη θέση και την υπευθυνότητα που έχει στην όλη διακίνηση των τροφίμων.

Η  εκπαίδευση  του  προσωπικού  πέρα  από  το  γεγονός  ότι  είναι  νομική  απαίτηση,  αυξάνει  την
υπευθυνότητα στην εργασία.

Το  προσωπικό  είναι  δυνατόν  να  μεταφέρει  στα  τρόφιμα  επικίνδυνους  μικροοργανισμούς  που
προέρχονται:

• Από επιμόλυνση των ατόμων κατά τις μετακινήσεις τους στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου και
ιδιαίτερα στις τουαλέτες.

• Από επιμόλυνση των ατόμων από τις διάφορες προσωπικές τους συνήθειες, όπως π.χ. να ακουμπούν
με τα χέρια τα μαλλιά τους ή τη μύτη τους. Το ανθρώπινο σώμα φιλοξενεί πολλούς μικροοργανισμούς
στη μύτη, στο στόμα, στο σάλιο, στα μαλλιά και στον εντερικό σωλήνα.
Όλα αυτά αποτελούν εστίες μόλυνσης για τα χέρια του προσωπικού.

• Από λοιμώξεις των ατόμων οφειλόμενες σε παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μεταφέρονται με
τα τρόφιμα.
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Χρειάζεται επομένως διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού  ιδίως των ατόμων που δεν έχουν επαρκή
εμπειρία στο χειρισμό τροφίμων, αλλά και εποπτεία για την σωστή τήρηση εφαρμογής των κανόνων
υγιεινής, ώστε να μη διασπείρονται μικροοργανισμοί στα τρόφιμα.

Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται
εργασίες με τρόφιμα και το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισμό.  Η εταιρεία και ο επόπτης
έχουν  την  ευθύνη  της  τήρησης  από  το  προσωπικό  όλων  των  κανόνων  υγιεινής  και  των  πρακτικών  που
διασφαλίζουν την υγιεινή των ατόμων που προστατεύουν τα τρόφιμα από τις επιμολύνσεις.

Α) Γενικά μέτρα καθαριότητας

Τα άτομα που εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει:

• Να φροντίζουν  την  καθαριότητα των χεριών τους  και  εν  γένει  να  φροντίζουν  την  ατομική τους
υγιεινή. 

• Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που χρειάζεται.
• Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν, καλλωπίζονται στα μαγειρεία και τις κουζίνες κατά τη διάρκεια της

εργασίας τους και κατά τη διαδικασία χειρισμού των τροφίμων.
• Να καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους με αδιάβροχο επίδεσμο (κατά προτίμηση εντόνου χρώματος,

ώστε να αναγνωρίζεται εύκολα αν έχει αποκολληθεί).
• Να μην 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
εργασίας τους (κουζίνες).

• Να έχουν καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω εφόσον είναι μακριά και είναι καλυμμένα πλήρως με κάλυμμα
κεφαλής (σκούφο).

• Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται  όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από το χώρο
εργασίας τους.

• Το  προσωπικό  που  παρασκευάζει  και  διανέμει  τρόφιμα  σε  ασθενείς  υψηλού  κινδύνου,  π.χ.
μεταμοσχευμένους, νεογνά κ.λ.π., θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρμόζει με απόλυτη
ακρίβεια  τους  κανόνες  προστασίας  των  τροφίμων  από  επιμόλυνση  ακόμη  και  με  «αθώους»
μικροοργανισμούς, αλλά επικίνδυνους γι΄ αυτούς τους ασθενείς.

Β )Πλύσιμο χεριών

Απαραίτητο είναι το πλύσιμο των χεριών:

• Μετά την χρήση τουαλέτας.
• Όταν είναι βρώμικα ή μολυσμένα
• Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα μύτης.
• Μετά από άγγιγμα οποιουδήποτε τμήματος της κεφαλής.
• Πριν να αγγίξουμε οποιαδήποτε τροφή.
• Όταν έχουμε πιάσει  ωμά τρόφιμα (κρέας,  ψάρι,  αυγά, πουλερικά) ή οποιοδήποτε μολυσμένο

τρόφιμο.
• Μετά τη χρήση δοχείων απορριμμάτων.

Γ) Αυστηρός περιορισμός επισκέψεων

Οι  επισκέπτες,  που  μόνο  όταν  είναι  απόλυτη ανάγκη  εισέρχονται  στους  χώρους  παρασκευής  και
διανομής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού συντήρησης, θα πρέπει να φορούν προστατευτικό

      ΣΕΛΙΔΑ 11 από 13
  

ΑΔΑ: 7Ε854690ΩΣ-9Σ8



ρουχισμό και  κάλυμμα του τριχωτού της  κεφαλής  (σκούφο),  όπως και  κάλυμμα υποδημάτων αν  υπάρχει
κίνδυνος επιμόλυνσης των τροφίμων.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

• Τα τρόφιμα δεν πιάνονται με τα χέρια, παρά μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο και πάντα με χρήση
γαντιών μιας χρήσεως.

• Δεν  χειρίζονται  τρόφιμα  άτομα  που  έχουν   δερματικές  βλάβες  ή  κάποια  μεταδοτική  ασθένεια  ή
υπάρχει σχετική ιατρική σύσταση.

Μικρά τραύματα ή εγκαύματα καλύπτονται με αδιάβροχο έγχρωμο επίδεσμο.

• Τα κρύα φαγητά διατηρούνται σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 70 C .
• Τα φαγητά μαγειρεύονται καλά σε υψηλή θερμοκρασία (τουλάχιστον 740 C ), ιδίως εκείνα που μπορεί

να είναι μολυσμένα με μικρόβια τροφικών δηλητηριάσεων (π.χ. κρέας, αυγά, κοτόπουλα).
• Τα ζεστά μαγειρεμένα φαγητά διατηρούνται σε θερμοκρασία 60-700 C μέχρι να σερβιριστούν.  Αν

πρόκειται  να  σερβιριστούν πολλές  ώρες  μετά,  τότε  θα πρέπει  να  κρυώσουν (εντός  3  ωρών),  να
διατηρηθούν στο ψυγείο (κάτω από 70 C) και να ξαναζεσταθούν τουλάχιστον στους 600 C λίγο  πριν
να σερβιριστούν.

• Τα τρόφιμα καλύπτονται ώστε να προστατεύονται από μύγες και άλλα έντομα.
• Χρησιμοποιούνται διαφορετικοί πάγκοι, εργαλεία και σκεύη για τα ωμά τρόφιμα και διαφορετικοί για

τα μαγειρεμένα ή για τρόφιμα που θα καταναλωθούν χωρίς ψήσιμο.
• Οι  πάγκοι,  τα  τραπέζια,  τα  μηχανήματα  και  οι  συσκευές  κοπής  και  επεξεργασίας  τροφίμων

καθαρίζονται σχολαστικά μετά τη χρήση, ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, ενώ απαιτείται
απολύμανση όλων των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο που το Νοσοκομείο θα υποδείξει.

• Η καθαριότητα της στολής εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα.
• Πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε καθαρές πετσέτες και απορροφητικό χαρτί μιας χρήσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Α) Αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση αφορά το νεοδιοριζόμενο και το ήδη υπάρχον προσωπικό.

Αφορά τις  βασικές  αρχές της υγιεινής των τροφίμων, την καθαριότητα και  την απολύμανση των
χώρων  και  του  εξοπλισμού,  την  αποθήκευση  και  τη  μεταφορά  των  τροφίμων,  τους  κανόνες  ατομικής
καθαριότητας, τους κανόνες σερβιρίσματος, την εκπαίδευση σε ειδικές δίαιτες, τη διαχείριση των αποβλήτων
(σκουπιδιών) και όλα όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και στη σύμβαση με το  Νοσοκομείο.

Β) Χρόνος εκπαίδευσης.

Μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  πριν  την  έναρξη  εργασιών,  η  εταιρεία  υποχρεούται  να
εκπαιδεύσει  όλο  το  Προσωπικό  για  30  τουλάχιστον  ώρες,  θεωρητικά  και  πρακτικά.  Ο  εκπαιδευόμενος
υπογράφει δήλωση ότι εκπαιδεύτηκε. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση
του Νοσοκομείου. 

Απαιτείται  το προσωπικό της εταιρείας  να έχει  παρακολουθήσει  την 5νθήμερη εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ.  ή
άλλου πιστοποιημένου φορέα  

Για το ήδη υπάρχον προσωπικό καθώς και για κάθε νεοδιοριζόμενο υποχρεούται η εταιρεία να προσκομίζει
βεβαίωση εκπαίδευσης.
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Γ) Έλεγχος της εταιρείας.

Ο  έλεγχος  της  εταιρείας  από το  Νοσοκομείο  ανατίθεται  στο  Τμήμα  Διατροφής  και  την  Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Τα στοιχεία του προσωπικού και της εκπαίδευσής τους πρέπει πάντα να είναι στη
διάθεσή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   II  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

      ΣΕΛΙΔΑ 13 από 13
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η
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