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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 
Θέµα :  Πρόσκληση για την υποβολή οικονοµικής προσφοράς για την 
απευθείας ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων του 
Νοσοκοµείου ΓΝΑ ΚΑΤ. 
 
Το ∆Σ στην 08/01-03-2016, θέµα 1, συνεδρίασή του αποφάσισε την επανάληψη της 
ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
της φύλαξης του ΓΝΑ ΚΑΤ για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, από 01/04/2016 έως 
30/06/2016 µε µηνιαίο κόστος 49.890,23 € µε ΦΠΑ 23% και συνολική δαπάνη 
149.670,70 € µε ΦΠΑ, µέχρι να ολοκληρωθεί o ενιαίος διαγωνισµός παροχής 
υπηρεσιών φύλαξης του ΠΠΥΥ 2014 που θα διενεργηθεί από το Γ.Ν. Κοργιαλένειο – 
Μπενάκειο. 
 
Με αυτό το δεδοµένο καλούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να 
καταθέσουν προσφορά για να αναλάβουν µε απ’ ευθείας ανάθεση το έργο της φύλαξης 
του ΓΝΑ ΚΑΤ.  Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον 
ιστότοπο του Νοσοκοµείου. 
 
Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχουσών εταιριών θα κατατεθούν σε 
σφραγισµένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, µέχρι την Τρίτη 22-03-2016 
και ώρα 11:00 π.µ.. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα και 
ώρα 11.30 π.µ. στην αίθουσα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, από την 
αρµόδια επιτροπή, παρουσία των ενδιαφεροµένων διαγωνιζοµένων. 
 

Προϋπολογισµός για τους 3 µήνες 149.670,70 € µε ΦΠΑ. 
 

Η απευθείας ανάθεση θα αρχίσει από την 02/04/2016. 

 

Για τον υπολογισµό της οικονοµικής προσφοράς θα ληφθούν υπόψη τα εξής επί 
ποινή αποκλεισµού : 

1. Εργαζόµενος άνω των 25 ετών µε µία τριετία, µε ωροµίσθιο 3,87 €. 
2. Ελάχιστο αποδεκτό διοικητικό κόστος 1% επί του συνόλου του εργατικού 
κόστους. 
3. Ελάχιστο αποδεκτό εργολαβικό όφελος 1% επί του συνόλου του εργατικού 
κόστους. 
Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρούσης 
παραγράφου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Τα κύρια καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε γενικές γραµµές καθορίζονται ως 
εξής: 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Νοσοκοµείο υπηρεσίες 
ασφαλείας σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΓΝΑ ΚΑΤ, θέσεις φύλαξης, άτοµα και βάρδιες 

Θέση Άτοµα και βάρδιες 

Κεντρική πύλη Πρωί-απόγευµα-νύχτα, 1 άτοµο  

Οπίσθια πύλη Πρωί-απόγευµα-νύχτα, 1 άτοµο  

Είσοδος ΤΕΠ Πρωί-απόγευµα 2 άτοµα-νύχτα 1άτοµο  

Ακτινολογικό ΤΕΠ Πρωί-απόγευµα-νύχτα, 1 άτοµο  

Εξωτερικά ιατρεία 
(πρωί) 

Πρωί 8 ώρες, 07:00-15:00, 1 άτοµο, µόνο καθηµερινές 

Εξωτερικά ιατρεία 
(απόγευµα) 

Απόγευµα 6 ώρες, 15:00-21:00,  1 άτοµο, µόνο καθηµερινές  

Πληροφορίες Πρωί-απόγευµα, 15 ώρες, 07:00-22:00, 1 άτοµο  

Θάλαµοι κτιρίου Α Πρωί-απόγευµα-νύχτα, 1 άτοµο 

Θάλαµοι κτιρίου Β Πρωί-απόγευµα-νύχτα, 1 άτοµο 

 
Οι θέσεις εργασίας δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του 
Νοσοκοµείου και µετά από συνεννόηση µε την αρµόδια υπηρεσία. 
Οι απαιτούµενες ώρες για το τρίµηνο από 01/04/2016 έως 30/06/2016 αναλύονται στον 

επισυναπτόµενο πίνακα. 

 

Ειδικότερα: 
 
1. Φύλαξη των εισόδων του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε το σχέδιο φύλαξης που θα 
εκπονήσει το Νοσοκοµείο µε τον ανάδοχο. 
2. Έλεγχος του επισκεπτηρίου σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκοµείου 
και αυστηρή τήρηση του ωραρίου. 
3. Εποπτεία και τροχονοµία του  χώρου στάθµευσης σύµφωνα µε τις οδηγίες φύλαξης. 
4. Έλεγχος των αυτοκινήτων στο ύψος της δεύτερης µπάρας, ώστε να περνούν µόνον 
όσα αυτοκίνητα έχουν στο παρ-µπριζ κάρτα του Νοσοκοµείου και δροµολόγηση προς 
την συγκεκριµένη εξουσιοδοτηµένη κατεύθυνση. 
5. Συνεχείς περιπολίες στους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκοµείου διασφαλίζοντας 
τον έλεγχο και τη φύλαξή τους, προς αποφυγή συµβάντων που επηρεάζουν τους 
εργαζόµενους και τους επισκέπτες του Νοσοκοµείου. 
 



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 3

6. Απαγόρευση εισόδου στους µικροπωλητές και σε άτοµα που δεν έχουν σχέση µε τη 
λειτουργία του Νοσοκοµείου. 
7. Αυστηρός έλεγχος για την τήρηση των κανόνων ησυχίας στους χώρους του 
Νοσοκοµείου, για την απαγόρευση του καπνίσµατος στους εσωτερικούς χώρους 
καθώς και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της περιουσίας του Νοσοκοµείου κλπ. 
8. Αυστηρός έλεγχος όλων των εσωτερικών χώρων µε τακτικές περιπολίες όλο το 
24ωρο και κυρίως των χώρων που δεν λειτουργούν την απογευµατινή και νυκτερινή 
βάρδια όπως Ισόγειο, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Φαρµακείο, Γραφείο ∆ιοίκησης, 
Τράπεζα, αυτόµατο µηχάνηµα τραπέζης, αποθήκες, τροφοδοσία υγειονοµικού υλικού, 
κτιρίου σχολής, φυσιοθεραπείας κλπ.  
9. Στους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκοµείου καθώς και στον περίγυρο του 
Νοσοκοµείου όλο το 24ωρο θα γίνεται περιπολία µε ασυρµατοφόρο όχηµα που θα 
φέρει τα διακριτικά της εταιρείας και θα διαθέτει VHF τελευταίας τεχνολογίας και φάρο. 
10. Το προσωπικό της φύλαξης θα έχει σταθερό σηµείο εκκίνησης, το οποίο θα οριστεί 
από τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.  
11. Στις περιπολίες του προσωπικού τους να υπάρχει σύστηµα καταγραφής του 
χρόνου και του τόπου από τον οποίο πέρασαν ώστε να αποδεικνύεται  η τήρηση των 
ωρών τακτικών περιπολιών και να γίνεται καταγραφή σε περίπτωση σοβαρών 
συµβάντων. 
12. Το προσωπικό φύλαξης θα τηρεί βιβλίο συµβάντων και θα ενηµερώνει σχετικά τη 
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου άµεσα.    
13. Φύλαξη των εξωτερικών  χώρων των ΤΕΠ σε 24ωρη βάση, ώστε να ελέγχονται και 
κατευθύνονται τα εισερχόµενα αυτοκίνητα. Να σηµειωθεί ότι η διοίκηση του 
Νοσοκοµείου δίνει µεγάλη σηµασία στον έλεγχο της κίνησης οποιουδήποτε οχήµατος 
µέσα στους χώρους του Νοσοκοµείου.  
14. Το προσωπικό φύλαξης θα τηρεί βιβλίο συµβάντων και θα ενηµερώνει σχετικά τη 
∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου. 
 
Χαρακτηριστικά ικανότητας του προσωπικού και εξοπλισµός φύλαξης 
 
Το προσωπικό φύλαξης απαρτίζεται από υπεύθυνα άτοµα µε πλήρη γνώση ότι έχουν 
την ευθύνη της ασφάλειας του Νοσοκοµείου και του περιβάλλοντος χώρου. 

1. Φέρει οµοιόµορφη και οµοιόχρωµη ενδυµασία (στολή) µε µικρή ταµπέλα στο 
αριστερό ηµιθωράκιο που να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου, η 
επωνυµία της επιχείρησης, αριθµός αδείας, κωδικός προσωπικού, βαθµός και θέση 
φύλαξης. Η ταµπέλα θα φέρει πρόσφατη έγχρωµη φωτογραφία, σφραγισµένη από τον 
ανάδοχο. Επίσης να έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εµφάνιση. 
2. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.   
3. Έχει την προβλεπόµενη άδεια του Ν. 2518/1997. 
4. ∆ιαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας και ευγένειας µε το κοινό.  
5. Θα ενηµερωθεί, µελετήσει και εξοικειωθεί µε τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας 
ώστε να είναι σε θέση αν απαιτηθεί να τις χειριστεί πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές 
προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και µε ποια προτεραιότητα σε 
κάθε έκτακτο συµβάν πχ διάρρηξη, πυρκαγιά, τροµοκρατική απειλή.  
6. Θα ενηµερωθεί, µελετήσει και εξοικειωθεί µε το χειρισµό του εξοπλισµού ασφαλείας 
(κυρίως πυροσβεστήρων)  ώστε να είναι σε θέση αν απαιτηθεί να χειριστεί  πολύ καλά 
τον εξοπλισµό αυτό µε βάση το σχεδιάγραµµα που θα χορηγηθεί από τη ∆ιοίκηση του 
Νοσοκοµείου. 
7.Θα παραµένει σταθερό για να µην γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα µε την εξαίρεση 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η ποιότητα των 
παρεχοµένων υπηρεσιών φύλαξης. 
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8. Όλοι οι εργαζόµενοι της φύλαξης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική 
γλώσσα. 
9. Οφείλει να διαθέτει κατάλληλο αντικαταστάτη όµοιων προσόντων σε περίπτωση 
απουσίας. 
10. Οι φύλακες σε όλες τις βάρδιες να έχουν µαζί τους κινητούς ασυρµάτους για να 
επικοινωνούν τόσο µεταξύ τους ανά πάσα στιγµή όσο και µε τη ∆ιεύθυνση του 
Νοσοκοµείου, τη Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση κατά την απογευµατινή και νυχτερινή βάρδια, 
το τηλεφωνικό κέντρο του Νοσοκοµείου σε ποιο τµήµα και αριθµό εσωτερικού 
τηλεφώνου βρίσκονται ανά πάσα στιγµή, καθώς και την ειδοποίηση αρχών ασφαλείας 
σε περίπτωση ανάγκης. 

Υποχρεώσεις αναδόχου προς τρίτους 

 
Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη: 
 
1. Να µισθοδοτεί το προσωπικό της και να καταβάλλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές, 
ασφαλιστικές εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, µε ευθύνη και έξοδά της, 
καθώς και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, εφόσον υπάρχουν. Το Νοσοκοµείο 
δεν έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση µε το προσωπικό αυτό. 
2. Να υποβάλλει προς έλεγχο ανά µήνα, ονοµαστικές καταστάσεις της αρµόδιας 
Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίες θα εµφανίζουν όλο το προσωπικό του Αναδόχου 
που διαθέτει στο Νοσοκοµείο.    
3. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της 
τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωµατικές βλάβες και παρεπόµενες 
ζηµιές που προκαλούνται από υπαιτιότητα της εταιρείας ή των υπαλλήλων της σε 
περιουσιακά τρίτων. Το Νοσοκοµείο, το εν γένει προσωπικό του, καθώς και η 
περιουσία του, θεωρούνται τρίτοι σύµφωνα µε τους όρους της διασταυρούµενης 
ευθύνης και καλύπτονται από την ως άνω ασφάλιση. 
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούµενο από 
αυτόν προσωπικό ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν µε το Νοσοκοµείο. 
Το Νοσοκοµείο δεν θα έχει καµία νοµική σχέση µε το προσωπικό του εργολάβου, ούτε 
θα αναλάβει καµία εργασιακή ή άλλη σχέση αστικής ή ποινικής ευθύνης σε περίπτωση 
ατυχήµατος. 
5. Οι υπάλληλοι της εταιρείας φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργειά τους που 
αντιβαίνει στον ποινικό κώδικα. 
6. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε 
φύλακα µε κατάλληλο αντικαταστάτη, σε περίπτωση που ο φύλακας αποδειχθεί 
ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή δεν τηρήσει την κατάλληλη 
επαγγελµατική συµπεριφορά και τις οδηγίες των αρµοδίων οργάνων του Νοσοκοµείου. 
7. Θα υποβάλλεται µηνιαίο πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού στο οποίο θα 
εµφανίζεται η υπηρεσία κάθε υπαλλήλου και θα κοινοποιείται στα τµήµατα του 
Νοσοκοµείου που θα ορίσει η ∆ιοίκηση.  
8. Θα υποβάλλει στο Νοσοκοµείο ονοµαστική κατάσταση των ατόµων που θα 
απασχολεί. Επίσης θα υποβάλει ηµερήσια κατάσταση παρουσίας στο Γραφείο 
Επιστασίας. 
9. Η ανάδοχος εταιρεία ευθύνεται για την άµεση εποπτεία του προσωπικού της. Θα 
ασκείται δε από οριζόµενο εκπρόσωπο της από τους ήδη απασχολούµενους, στον  
καθορισµένο τόπο εργασίας. 
10. Είναι υποχρεωµένη η ανάδοχος εταιρεία να γνωστοποιεί στους υπαλλήλους της 
γραπτώς το καθηκοντολόγιο που ορίζεται από την ∆ιοίκηση του  Νοσοκοµείου. 
  
Καθηκοντολόγιο 
1. Θα εφαρµόζουν όλα τα αναφερόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
αναφέρονταν στην σχετική διακήρυξη. 
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2. Εντολές θα λαµβάνουν από τον ∆ιοικητή ή Αναπληρωτή ∆ιοικητή, τη ∆ιοικητική 
∆ιευθύντρια, τον Υποδιευθυντή Οικονοµικού την Τµηµατάρχη Επιστασίας, την 
∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή την Τοµεάρχη που την αναπληρώνει και τις 
απογευµατινές και νυχτερινές βάρδιες από τον Εφηµερεύοντα. 

Ειδικό καθηκοντολόγιο ανά βάρδια 

 
Πρωινή – απογευµατινή – νυχτερινή βάρδια: 
Οι φύλακες και των δυο εισόδων του Νοσοκοµείου υποχρεούνται: 
1. Να ελέγχουν τα εισερχόµενα αυτοκίνητα και τους επισκέπτες σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ∆ιοίκησης. 
2. Να συντονίζουν και να διατηρούν ελεύθερο τον χώρο εισόδου – εξόδου των 
ασθενοφόρων και των ΙΧ τα οποία µεταφέρουν έκτακτα περιστατικά, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση τόσο του προσωπικού του ΕΚΑΒ όσο και του Νοσοκοµείου. 
3. Να µην εγκαταλείπουν το πόστο τους σε καµία περίπτωση. 
4. Να ενηµερώνουν τους συναδέλφους τους οι οποίοι βρίσκονται στις πληροφορίες ή 
την εφηµερία, εάν παρατηρήσουν κακοποιά ή ύποπτα άτοµα. 
 
Καθήκοντα υπάλληλων χώρου υποδοχής 

 
Βασικό καθήκον τους είναι η σωστή πληροφόρηση του πολίτη σχετικά µε τη λειτουργία 
του Νοσοκοµείου. Βεβαίως, δεν ξεχνούν την πραγµατική τους ιδιότητα (security), άρα 
για οποιονδήποτε λόγο µπορούν να ενεργήσουν και ως φύλακες. 
 
Καθήκοντα υπαλλήλου εντός του χώρου του Νοσοκοµείου 

 
1. Η αποτροπή δηµιουργίας επεισοδίων σε βάρος των Εργαζοµένων στον χώρο του 
Νοσοκοµείου και η άµεση παρέµβαση τους, για την προστασία των ασθενών, του 
προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύµατος. 
2. Η άµεση ενηµέρωση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, ως και των αρµοδίων 
∆ιοικητικών αρχών για κάθε παράνοµη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή τους, 
ως και η παροχή κάθε βοήθειας που ήθελε ζητηθεί από αυτές.  
3. Υποχρεούνται να καταθέτουν ενώπιον των αστυνοµικών ή δικαστικών αρχών για 
συµβάντα στα οποία ήταν µάρτυρες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης των Ιατρών στους θαλάµους των ασθενών, να αποµακρύνουν τους 
επισκέπτες από το τµήµα.  
4. Υποχρεούνται να αποµακρύνουν από τον χώρο του Νοσοκοµείου µικροπωλητές ή 
περιθωριακά άτοµα και γενικά πρόσωπα που, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιοίκησης 
του Νοσοκοµείου, απαγορεύεται η είσοδός τους στο ίδρυµα 
5. Να είναι σε ετοιµότητα για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή στον χώρο 
φύλαξης από ταραχοποιά άτοµα ή άτοµα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ 
κλπ. 
6. Υποχρεούνται σε τακτική διέλευση στους χώρους που δεν λειτουργούν κατά τις 
απογευµατινές και νυχτερινές ώρες (ισόγειο, αποθήκες, φαρµακείο, τροφοδοσία, κλπ) 
και να κάνουν έλεγχο αν έχουν κλειδωθεί. Επίσης, υποχρεούνται να επισκέπτονται 
τακτικά τα νοσηλευτικά τµήµατα κατά τη νυκτερινή βάρδια. 
 
Καθήκοντα υπαλλήλων που εργάζονται στην εφηµερία 

 
1. Οι υπάλληλοι που θα βρίσκονται στην είσοδο της εφηµερίας δεν θα επιτρέπουν την 
είσοδο συνοδών, εκτός εάν ο ασθενής δεν είναι περιπατητικός, µόνο τότε θα 
επιτρέπεται η είσοδος ενός συνοδού. Σε καµία περίπτωση δεν αποµακρύνονται και οι 
φύλακες για οποιοδήποτε λόγο.  
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2. Ασθενείς περιπατητικοί ή µεταφερόµενοι από συγγενείς µε δικό τους αυτοκίνητο  
ερωτώνται, αυτοί ή οι συνοδοί τους, εάν είχαν ατύχηµα ή αιφνίδια ασθένεια ή εάν έχουν  
προγραµµατισµένο ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία (ΕΙ) του Νοσοκοµείου. Στην 
τελευταία περίπτωση θα τους κατευθύνουν προς το χώρο των ΕΙ στο ισόγειο. 
3. Να γίνεται συνεχής έλεγχος των αιθουσών, ώστε να µην παραµένουν συνοδοί που 
δεν είναι απαραίτητοι κατά την κρίση του προσωπικού της εφηµερίας. 
4. Να επιλαµβάνονται για την αποσόβηση παρεξηγήσεων των συγγενών του ασθενούς 
ως προς την προτεραιότητα εξέτασης, διότι είναι αυτονόητο ότι προηγείται το βαρύ 
περιστατικό και όχι αυτό που προσήλθε πρώτο. 
5. Να ελέγχουν και να επιτηρούν όλο τον χώρο της εφηµερίας για άτοµα ύποπτα, 
ναρκοµανείς, κλέφτες κλπ. 
6. Το τρίτο άτοµο να βρίσκεται στο χώρο µπροστά από το Ακτινολογικό – Παθολογικό 
Ιατρείο, προκειµένου να τηρείται η σειρά προτεραιότητας εκτός των εξαιρέσεων (βαρύ 
περιστατικό) όπου δίνεται προτεραιότητα από τον υπεύθυνο της εφηµερίας και η 
απαγόρευση εισόδου επισκεπτών από την είσοδο της Ηρώων Πολυτεχνείου. 
7. Να µην αποµακρύνονται τα τρία αυτά άτοµα από το χώρο της εφηµερίας για κανένα 
λόγο (ακόµα και για να καλύψουν άλλες ανάγκες του Νοσοκοµείου). 
8. Να µην ξεχνούν ότι εργάζονται σε Νοσοκοµείο και εποµένως η κατάσταση των 
ασθενών είναι αυτή που δηµιουργεί στους συγγενείς αγωνία, φόβο, νευρικότητα καθώς 
και στο προσωπικό, Ιατρούς, Νοσηλευτές οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ένταση και 
ενδεχοµένως να είναι εριστικοί. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται από την πλευρά 
των υπαλλήλων της ασφάλειας να είναι οπλισµένοι µε µεγάλη ψυχραιµία, υποµονή και 
ευγένεια. 
 
Ουσιώδεις όροι 

 
Όλοι οι όροι της παρούσας συµφωνούνται ουσιώδεις. Η παραβίαση οιουδήποτε εξ 
αυτών αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύµβαση, δίδει δικαίωµα 
µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης από το Νοσοκοµείο και θεµελιώνει δικαίωµα, 
πλέον της καταπτώσεως της συµφωνηθείσης εγγυητικής επιστολής, αποζηµίωσης 
υπέρ του Νοσοκοµείου και αξίωσης κάθε δικαιώµατος κατά τις διατάξεις του Αστικού 
κώδικα. 
Επίσης συµφωνείται ως ποινική ρήτρα για κάθε παράβαση των ουσιωδών 
διατάξεων της σύµβασης το ποσό των 500 €. 
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διακόψει χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκοµείου την 
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, πριν από την ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου της 
σύµβασης, συµφωνείται να καταβάλλει ρήτρα ύψους 1.000,00 € ηµερησίως από τη 
διακοπή έως την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. 
 
Οι συµµετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται να αναφέρουν στην οικονοµική προσφορά 
τους επί ποινή αποκλεισµού και τα κάτωθι: 
 
α) Τον αριθµό των προσφεροµένων εργαζοµένων. 
Β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας 
γ) Την ισχύουσα σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι και 
προσδιορίζεται από την εργατική Νοµοθεσία. 
∆) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. 
Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
Στ) Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών τους, του εργολαβικού 
κέρδους και των προβλεπόµενων της παρούσης νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 
κρατήσεων.  
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Για τον υπολογισµό της οικονοµικής προσφοράς οι συµµετέχοντες πρέπει να λάβουν 
υπ΄όψιν τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΝΑ ΚΑΤ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 
 01/04/2016 ΕΩΣ 30/06/2016 

Παράµετροι Υπολογισµού Κόστους Κόστος 

Γενικό σύνολο ωρών 15.365  

Ωροµίσθιο εργαζοµένου 3,87   

Γενικό σύνολο ωρών Χ ωροµίσθιο 
 

Ώρες νύχτας 4.368  

Προσαύξηση νύχτας (ώρες νύχτας Χ ωροµίσθιο Χ 25%) 
 

Ώρες Κυριακής ή αργίας είτε ηµέρας είτε νύχτας 2.226  

Προσαύξηση Κυριακής (ώρες Κυριακής ή αργίας Χ 
ωροµίσθιο Χ 75%)  

Σύνολο αποδοχών από 01/04/2016 έως και 30/06/2016 
 

Μέσες µηνιαίες αποδοχές  
(Σύνολο αποδοχών από 01/04/2016 έως και 30/06/2016 διά 

3) 
 

∆ώρο Χριστουγέννων (Μέσες µηνιαίες αποδοχές Χ(2/8)Χ 
1,04166)  

∆ώρο Πάσχα (Μέσες µηνιαίες αποδοχές Χ 50% Χ 
(1/4)Χ1,04166)  

Επίδοµα αδείας (Μέσες µηνιαίες αποδοχές Χ(3/12)Χ 50%) 
 

Σύνολο µισθοδοσίας 
 

Αντικατάσταση αδείας (Σύνολο µισθοδοσίας δια 3Χ(3/12)) 
 

Σύνολο αποδοχών χωρίς εργοδοτικές εισφορές 
 

Εργοδοτικές εισφορές  (24,56%) 
 

Σύνολο εργατικού κόστους 
 

∆ιοικητικό κόστος ελάχιστο αποδεκτό 1%  
 

Εργολαβικό όφελος ελάχιστο αποδεκτό 1%  
 

Καθαρό ποσό 
 

Κρατήσεις ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Καθαρό ποσό χ 0,1036%) 
 

Καθαρό ποσό µείον κρατήσεις ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
 

Καθαρό ποσό  
 

Φόρος υπέρ ψυχικής υγείας (Καθαρό πόσό χ 2% ) 
 

Σύνολο κρατήσεων  
 

Ποσό ΦΠΑ (Καθαρό ποσό χ ΦΠΑ 23%) 
 

Μικτό σύνολο (Καθαρό ποσό + ποσό ΦΠΑ) 
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Τελικό Σύνολο  (Μικτό σύνολο + κρατήσεις) 
 

Μέσο µηνιαίο κόστος µε ΦΠΑ (τελικό σύνολο µε ΦΠΑ διά 3) 
 

 
Με την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς ως ανωτέρω, οι συµµετέχοντες οφείλουν 
να καταθέσουν περαιτέρω: 
1. Αντίγραφο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, στην 
οποία υπάγονται  οι εργαζόµενοι. 
2. Υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και 
συµµόρφωσής τους µε αυτούς. 
 

Απόρριψη Προσφορών 

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

• 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. 

• Εφ΄όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, απορρίπτεται αυτή ως απαράδεκτη. 

• Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι 
ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερολογιακών 
ηµερών από την ηµέρα που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των 
αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο οικονοµικό φορέα. 

• Οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα 
διακήρυξη/σύµβαση αφ΄ενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο οικονοµικό φορέα, ο 
οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές άµεσα, αφ΄ετέρου δεν δύναται σε 
καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική 
επιβάρυνση για το Νοσοκοµείο. 
 

Είµαστε στη διάθεση σας για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 

 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 

 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 



 

ΓΝΑ ΚΑΤ, ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΑΠΟ 01/04/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2016 

Με βάση το πρόγραµµα βαρδιών και ατόµων 

Τόπος εργασίας 
Ατο- 
µα 

Καθηµερινές (∆Ε-ΠΑ) Σάββατα Κυριακές ή αργίες 

Πρωί κ απόγευµα Νύχτα Πρωί κ απόγευµα Νύχτα Πρωί κ απόγευµα Νύχτα 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
συνο- 
λικά 

Ωρες 
συνο- 
λικά 

Κεντρική πύλη 
πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Κεντρική πύλη 
απόγεµα 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Κεντρική πύλη 
νύχτα 

1 0 64 0 8 64 512 0 13 0 8 13 104 0 14 0 8 14 112 

Οπίσθια πύλη 
πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Οπίσθια πύλη 
απόγεµα 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Οπίσθια πύλη 
νύχτα 

1 0 64 0 8 64 512 0 13 0 8 13 104 0 14 0 8 14 112 

Είσοδος ΤΕΠ 
πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Είσοδος ΤΕΠ 
απόγευµα 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Είσοδος ΤΕΠ 
νύχτα 

1 0 64 0 8 64 512 0 13 0 8 13 104 0 14 0 8 14 112 

Ακτινολογικά 
πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Ακτινολογικά 
απόγευµα 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Ακτινολογικά 
νύχτα 

1 0 64 0 8 64 512 0 13 0 8 13 104 0 14 0 8 14 112 

Εξωτερικά 
Ιατρεία πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 0 13 0 0 13 0 0 14 0 0 14 0 

Εξωτερικά 
Ιατρεία 

απόγευµα 
1 6 64 384 0 64 0 0 13 0 0 13 0 0 14 0 0 14 0 

Πληροφορίες 
πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 
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Πληροφορίες 
απόγευµα 

1 7 64 448 0 64 0 7 13 91 0 13 0 7 14 98 0 14 0 

Θάλαµοι κτιρίου 
Α πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Θάλαµοι κτιρίου 
Α απόγευµα 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Θάλαµοι κτιρίου 
Α νύχτα 

1 0 64 0 8 64 512 0 13 0 8 13 104 0 14 0 8 14 112 

Θάλαµοι κτιρίου 
Β πρωί 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Θάλαµοι κτιρίου 
Β απόγευµα 

1 8 64 512 0 64 0 8 13 104 0 13 0 8 14 112 0 14 0 

Θάλαµοι κτιρίου 
Β νύχτα 

1 0 64 0 8 64 512 0 13 0 8 13 104 0 14 0 8 14 112 

Μερικά 
αθροίσµατα 

      8.000     3.072     1.443     624     1.554     672 

Γενικό σύνολο ωρών 15.365 

Ώρες νύχτας 4.368 

Ώρες Κυριακής ή 
αργίας 

είτε ηµέρας είτε νύχτας 
2.226 

 

 
 


