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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςίτιςθσ του Εκνικοφ
Κζντρου Αποκατάςταςθσ
Σο Δ του Νοςοκομείου ςτθν 08/19-03-2019, Θζμα ΙΙ.7, ςυνεδρίαςι του αποφάςιςε να
διενεργιςει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςίτιςθσ του ΕΚΑ για
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν, από 01/05/2019 ζωσ 31/07/2019.
Με αυτό το δεδομζνο καλοφνται εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο, να κατακζςουν
προςφορά για να αναλάβουν το ζργο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςίτιςθσ των χϊρων του ΕΚΑ για το
αναφερόμενο χρονικό διάςτθμα. Η πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί επίςθσ ςτο Πρόγραμμα Διαφγεια,
ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου ΚΑΣ.
Προβλεπόμενθ μθνιαία δαπάνθ 8.333,33 € με ΦΠΑ 24% και ςυνολικι δαπάνθ 25.000,00€ με ΦΠΑ
24%.
Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο Πρωτόκολλο του ΕΚΑ ζωσ τθν Δευτζρα
08/04/2019 ςτισ 11:00μμ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο και το άνοιγμα των προςφορϊν κα
πραγματοποιθκεί ςτισ 12:00μμ.
Οι προςφορζσ κα ανοιχκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι παρουςία των εκπροςϊπων των
εταιρειϊν και τα αποτελζςματα κα υποβλθκοφν ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Νοςοκομείου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1) ) Οι προςφορζσ κα υπολογιςτοφν βάςει τθσ υπουργικισ απόφαςθσ αρικμ. οικ. 4241/127
(ΦΕΚ: 173 Βϋ/30-01-2019) και ελάχιςτο αποδεκτό διοικθτικό κόςτοσ και εργολαβικό όφελοσ 1%
αντίςτοιχα.
2) Θα ςυνοδεφονται από Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
3) Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να τθριςουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 68 του Ν.3863/2010
όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με το Ν. 4144/18-04-2013 άρκρο 22 και τον Ν.4488/2017 άρκρο 39.Β.,
και να προςκομίςουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιων ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ
επιβολισ προςτίμου για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «Τψθλισ» ςοβαρότθτασ
ςφμφωνα με τουσ προαναφερόμενουσ Νόμουσ.
4) Πιςτοποίθςθ ISO 9001.
Ο Ανάδοχοσ είναι προςωπικά και εισ ολόκλθρο υπεφκυνοσ να αποηθμιϊςει το ΕΚΑ για κάκε
ηθμιά που κα υποςτεί εκ δόλου ι εξ αμελείασ του Αναδόχου ι των προςϊπων που χρθςιμοποιεί
για τθν εκπλιρωςθ των εκ τθσ παροφςασ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεων του, ευκυνόμενου επίςθσ ςε
αποηθμίωςθ του ΕΚΑ για κάκε αμζλεια αυτοφ ι των προςϊπων που χρθςιμοποιεί.
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Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι αναλαμβάνει πάςα ευκφνθ αςτικι και
ποινικι, δυνάμενθ να προκφψει εξαιτίασ τθσ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων του
προςωπικοφ του.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΕΚΑ
Α) ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΡΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
1.Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςίτιςθσ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται
παρακάτω.
2.Ο αρικμόσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ πρζπει να ανζρχεται ςυνολικά ςτα τζςςερα ( 4)
άτομα, τα οποία κα απαςχολοφνται ςε πλιρεσ και κυκλικό ωράριο, κακθμερινά και τισ αργίεσ,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Σμιματοσ Διατροφισ (επί ποινι αποκλειςμοφ).
υγκεκριμζνα:
Θζςεισ υπθρεςιϊν ςίτιςθσ, άτομα και βάρδιεσ
Διάρκεια τρεισ (3) μινεσ
Θζςθ
Άτομα και βάρδιεσ
Κεντρικι διανομι
3 άτομα πρωί –απόγευμα: 7ωρθσ απαςχόλθςθσ
Βοθκόσ Μαγείρου

1 άτομο πρωί: 6ωρθσ απαςχόλθςθσ

-Σρία (3) άτομα ςτο χϊρο κεντρικισ διανομισ, που κα απαςχολοφνται κακθμερινά και τισ
αργίεσ ςε πρωινό ι απογευματινό ωράριο (επτά θμζρεσ εβδομαδιαίωσ), επτά (7) ϊρεσ
θμερθςίωσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Σμιματοσ Διατροφισ
- Ζνα (1) άτομο με ειδικότθτα Βοθκοφ Μαγείρου, που κα απαςχολείται κακθμερινά και τισ
αργίεσ ςε πρωινό ωράριο (επτά θμζρεσ εβδομαδιαίωσ), ζξι (6) ϊρεσ θμερθςίωσ.
Η κατανομι των 4 ατόμων ςτα Σμιματα κα πραγματοποιθκεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ του
Σμιματοσ Διατροφισ. Ημερθςίωσ κα πρζπει να διατίκεται τουλάχιςτον ο ελάχιςτοσ αρικμόσ
εργαηομζνων που απαιτείται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου.
ε περίπτωςθ αςκζνειασ του εργαηόμενου ι ζκτακτθσ απουςίασ του, θ εταιρεία οφείλει να τον
αντικακιςτά και να ενθμερϊνει το Σμιμα Διατροφισ (επί ποινι αποκλειςμοφ)
3.Σα άτομα κα πρζπει να ζχουν τουλάχιςτον απολυτιριο Γυμναςίου, ϊςτε να χειρίηονται πολφ
καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα και να γνωρίηουν πολφ καλά τθν ελλθνικι γραφι και ανάγνωςθ,
προκειμζνου να χρθςιμοποιοφν ςωςτά τισ γραπτζσ οδθγίεσ για τισ δίαιτεσ των αςκενϊν.
4.Οι εργαηόμενοι κα πρζπει να ζχουν θλικία μζχρι 55 ετϊν, να είναι αρτιμελείσ και υγιείσ.
5.Σο προςωπικό οφείλει να διακζτει βιβλιάριο υγείασ εργαηομζνου ςτα τρόφιμα, ςτο οποίο να
φαίνεται ότι εξετάςτθκαν το τελευταίο τρίμθνο και είναι υγιείσ (επί ποινι αποκλειςμοφ).
6.Σα άτομα κα πρζπει να ζχουν εμβολιαςτεί για τον ιό τθσ θπατίτιδασ Β
7.Σο προςωπικό τθσ εταιρείασ κα πρζπει να είναι ςτακερό και εκπαιδευμζνο, διακζτοντασ
βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου τραπεηοκομίασ και δεν κα απαςχολείται ςε άλλεσ
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ (επί ποινι αποκλειςμοφ).
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8.το Νοςοκομείο κα πρζπει να υπάρχει ονομαςτικόσ κατάλογοσ των εργαηομζνων ςτο χϊρο των
τροφίμων, ενϊ οποιαδιποτε μεταβολι ςτο προςωπικό, κα γνωςτοποιείται γραπτά ςτο
Νοςοκομείο.
9.Η ςτολι εργαςίασ κα είναι ςφμφωνθ με τα ςχζδια και τα χρϊματα του Νοςοκομείου. Θα
πρζπει να είναι πάντα κακαρι και να αλλάηει τακτικά (κάκε φορά που είναι βρϊμικθ και
τουλάχιςτον 2 φορζσ τθν εβδομάδα) ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται
θ προςταςία τθσ αςφάλειασ των τροφίμων. Η δαπάνθ για τθ ςτολι και το κόςτοσ κακαριςμοφ
τθσ κα επιβαρφνει το ιδιωτικό ςυνεργείο.
10.Ο κακαριςμόσ τθσ ςτολισ δεν κα γίνεται από κάκε ζνα εργαηόμενο ξεχωριςτά άλλα ςυνολικά
από το ςυνεργείο / εταιρεία.
11.Σο Σμιμα Διατροφισ κα προςδιορίηει τθν ανάγκθ χριςεωσ γαντιϊν ι άλλων μζτρων
προςταςίασ και κα επιβαρφνουν τθν εταιρεία.
12. Κατά τθν ανάλθψθ τθσ φμβαςθσ κα παραδοκοφν από το ΕΚΑ ςτθν εταιρεία ςασ 250
κουτάλια μεγάλα, 250 κουτάλια μικρά, 250 πιροφνια, και 250 κοφπεσ πρωινοφ. Κατά τθ λφςθ τθσ
φμβαςθσ θ εταιρεία οφείλει να παραδϊςει τα παραπάνω υλικά ςτον/ςτθν Τπεφκυνο τθσ
εςτίαςθσ.

Β) ΗΜΕΙΩΕΙ/ ΔΙΕΤΚΡΙΝIΕΙ:
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτο Σμιμα Διατροφισ:
α) τα βιβλιάρια υγείασ β) τθ βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ για τθν θπατίτιδα Β και γ) τισ βεβαιϊςεισ
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ
1)ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΤΓΕΙΑ
Απαγορεφεται θ, με οποιαδιποτε ιδιότθτα, απαςχόλθςθ, ςε χϊρουσ εργαςίασ με τρόφιμα
οποιουδιποτε ατόμου είναι γνωςτό ι υπάρχουν υπόνοιεσ ότι πάςχει από νόςθμα που
μεταδίδεται δια των τροφϊν, ι ατόμου που ζχει διάρροια ι μολυςμζνα τραφματα ι ζχει
προςβλθκεί από δερματικι μόλυνςθ και υφίςταται άμεςοσ ι ζμμεςοσ κίνδυνοσ μόλυνςθσ των
τροφίμων από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ.
Σο προςωπικό πρζπει:
α) να ζχει βιβλιάριο υγείασ, που να πιςτοποιεί ότι δεν πάςχει από νοςιματα που μποροφν να
μεταδοκοφν με τα τρόφιμα.
Σο βιβλιάριο υγείασ κα πρζπει να αποτελεί προχπόκεςθ για τθν πρόςλθψι τουσ
β) Να ζχει εμβολιαςτεί για τον ιό τθσ θπατίτιδασ Β.
ε περίπτωςθ που ςτο προςωπικό παρουςιαςτεί κάποιο από τα νοςιματα που προαναφζρονται
ο/οι υπεφκυνοι τθσ εταιρείασ ζχουν τθν νομικι υποχρζωςθ να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα
μζτρα για τθν πρόλθψθ του κινδφνου μόλυνςθσ των τροφίμων. Σα μζτρα περιλαμβάνουν
αποκλειςμό από τθν εργαςία για όςο διάςτθμα κρικεί αναγκαίο και αντικατάςταςι του για όςο
διάςτθμα απουςιάηει. Η επάνοδοσ του εν λόγω εργαηόμενου κα πρζπει απαραίτθτα να
ςυνοδεφεται από ιατρικι γνωμάτευςθ που να βεβαιϊνει ότι, πράγματι, είναι ςε κζςθ να
επανζλκει ςτα κακικοντά του.
Ο υπεφκυνοσ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ πρζπει να ενθμερϊνεται κακθμερινά από τουσ
εργαηόμενουσ, ςτθν αρχι τθσ βάρδιασ, για τυχόν φπαρξθ προβλθμάτων υγείασ. ε περίπτωςθ
που θ εταιρεία / επιχείρθςθ παραβαίνει τουσ παραπάνω όρουσ, το Νοςοκομείο δικαιοφται
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ να επιβάλει κυρϊςεισ.
Για τθν εφαρμογι τθσ υγιεινισ, υπεφκυνθ απζναντι ςτο Νοςοκομείο είναι θ εταιρεία. Σο
δειγματολθπτικό ζλεγχο υγείασ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ δφναται να αςκεί το Νοςοκομείο
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(με το Σμιμα Διατροφισ, τον Επόπτθ Δθμόςιασ Τγείασ και ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων).
2) ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ –ΕΠΟΠΣΕΙΑ.
α) Αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ
Η εκπαίδευςθ αφορά το νεοδιοριηόμενο και το ιδθ υπάρχον προςωπικό. Αφορά τισ βαςικζσ
αρχζσ τθσ υγιεινισ των τροφίμων, τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων και του
εξοπλιςμοφ, τθν αποκικευςθ και τθ μεταφορά των τροφίμων, τουσ κανόνεσ ατομικισ
κακαριότθτασ, τουσ κανόνεσ ςερβιρίςματοσ και διανομισ του φαγθτοφ ςτουσ αςκενείσ κακϊσ
και τθν εκπαίδευςθ ςε ειδικζσ δίαιτεσ.
β) Χρόνοσ εκπαίδευςθσ
Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ εταιρεία υποχρεοφται να εκπαιδεφςει όλο το προςωπικό
για 30 τουλάχιςτον ϊρεσ, κεωρθτικά και πρακτικά, μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ διαιτολόγουσ
του Σμιματοσ Διατροφισ. Ο εκπαιδευόμενοσ υπογράφει διλωςθ ότι εκπαιδεφτθκε. ε αντίκετθ
περίπτωςθ, θ εταιρεία υποχρεοφται είτε να τον εκπαιδεφςει είτε να τον αντικαταςτιςει με άλλον
ιδθ εκπαιδευμζνο.
Η διλωςθ καταχωρείται ςτο αρχείο τθσ εταιρείασ και είναι ςτθ διάκεςθ του Νοςοκομείου.
γ) Τπεφκυνοσ εκπαίδευςθσ
Τπεφκυνοσ εκπαίδευςθσ είναι θ εταιρεία / επιχείρθςθ. Επίςθσ θ εταιρεία είναι υπεφκυνθ για τθν
εποπτεία του προςωπικοφ, για τθ ςωςτι τιρθςθ των κανόνων, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτο νζο
προςωπικό που δεν ζχει επαρκι εμπειρία ςτο χειριςμό των τροφίμων, αλλά και ςτουσ / ςτισ
ζμπειρουσ τραπεηοκόμουσ, για τθν αποφυγι χαλάρωςθσ των μζτρων, που πρζπει να
εφαρμόηονται με επιμζλεια.
δ) Ζλεγχοσ τθσ εταιρείασ
Ο ζλεγχοσ τθσ εταιρείασ από το Νοςοκομείο ανατίκεται ςτο Σμιμα Διατροφισ, τθν Επιτροπι
Ελζγχου Λοιμϊξεων και τθν Τγειονολόγο του Νοςοκομείου. Σα ςτοιχεία του προςωπικοφ και τθσ
εκπαίδευςθσ τουσ πρζπει πάντα να είναι ςτθ διάκεςι τουσ
Γ) ΑΣΟΜΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΕΣΙΑΗ
1.Για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ των τροφίμων υπάρχουν γενικζσ απαιτιςεισ για τουσ χϊρουσ
παραςκευισ, επεξεργαςίασ και φφλαξθσ των τροφίμων, απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ για τθν
αποκικευςθ, διατιρθςθ και μεταφορά των τροφίμων, απαιτιςεισ για τθν προςταςία τθσ
αςφάλειασ των τροφίμων από επικίνδυνεσ ουςίεσ, τρωκτικά και ζντομα, κ.λ.π.
Βαςικι προχπόκεςθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ των τροφίμων είναι θ υγεία και ατομικι
υγιεινι του προςωπικοφ και θ κατάρτιςι του ςε κζματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ των
τροφίμων ςτο Νοςοκομείο.
Απαιτείται υψθλόσ βακμόσ ατομικισ κακαριότθτασ, από κάκε πρόςωπο που κινείται ςε χϊρουσ
όπου γίνονται εργαςίεσ με τρόφιμα και το οποίο πρζπει να φορά κατάλλθλο και κακαρό
ρουχιςμό.
Η εταιρεία ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ από το προςωπικό όλων των κανόνων υγιεινισ και
των πρακτικϊν που διαςφαλίηουν τθν υγιεινι των ατόμων και προςτατεφουν τα τρόφιμα από
επιμολφνςεισ.
Ο χειριςμόσ των τροφίμων δεν γίνεται με γυμνά χζρια, παρά μόνο όταν είναι απολφτωσ
αναγκαίο, ενϊ δεν χειρίηονται τρόφιμα άτομα που ζχουν δερματικζσ βλάβεσ ι κάποια
μεταδοτικι αςκζνεια ι υπάρχει ςχετικι ιατρικι ςφςταςθ. Μικρά τραφματα ι εγκαφματα
καλφπτονται με αδιάβροχο ζγχρωμο επίδεςμο και γάντια. Σα γάντια παρζχονται από τον
ανάδοχο.
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2.α) Οι τραπεηοκόμοι τθσ κεντρικισ διανομισ οφείλουν να ηυγίηουν και να ελζγχουν τισ
ποςότθτεσ των πρϊτων υλϊν που παραλαμβάνουν, να ετοιμάηουν τα κρφα πιάτα, να
διεκπεραιϊνουν τθ διαδικαςία τθσ εκφϊνθςθσ και πριν το τζλοσ τθσ βάρδιάσ τουσ να
αποκθκεφουν τα κακαρά ςκεφθ.
β) οι τραπεηοκόμοι των νοςθλευτικϊν ορόφων αναλαμβάνουν το ςερβίριςμα των γευμάτων
ςτουσ αςκενείσ, αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν ενθμερϊςει τθν καρτζλα διανομισ.
γ) Σα τροχιλατα καρότςια κακαρίηονται από τουσ / τισ τραπεηοκόμουσ μία φορά τθν εβδομάδα.
Ο τρόποσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ περιγράφεται λεπτομερϊσ από τισ υπθρεςίεσ του
Νοςοκομείου. Η δαπάνθ για τα κακαριςτικά, απολυμαντικά και ςκεφθ κακαριςμοφ βαρφνει το
Νοςοκομείο.
δ) οι τραπεηοκόμοι οφείλουν να φζρονται με ευγζνεια προσ τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, τουσ
αςκενείσ και το λοιπό προςωπικό του Νοςοκομείου. Η ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τουσ
αςκενείσ κεωρείται παράπτωμα με τισ επακόλουκεσ ςυνζπειεσ.
ε) Σο ωράριο πρζπει να τθρείται αυςτθρά.
ςτ) Οι τραπεηοκόμοι οφείλουν να ςυλλζγουν όλα τα ςκεφθ και τουσ δίςκουσ από τουσ
νοςθλευτικοφσ ορόφουσ. Συχόν απϊλειεσ επιβαρφνουν τον εργολάβο
η) Σο προςωπικό των μαγειρείων οφείλει να ςυμβάλλει ςτθν προετοιμαςία των γευμάτων, μετά
από υπόδειξθ του αρχιμάγειρα.
θμειϊνεται ότι από τουσ υπευκφνουσ του Σμιματοσ Διατροφισ του Νοςοκομείου
περιγράφονται λεπτομερϊσ και με χρονοδιάγραμμα οι υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ εςτίαςθσ.
Κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί εδϊ ότι θ απομάκρυνςθ τροφίμων, ζςτω και μθ κατάλλθλων
προσ διάκεςθ, από το χϊρο του Νοςοκομείου, αποτελεί νομικό αδίκθμα και απαγορεφεται.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία ολοκλθρωκεί ενιαίοσ διαγωνιςμόσ από
νοςοκομείο που υπάγεται ςτθν Τγειονομικι Περιφζρεια ι όποιοσ άλλοσ διαγωνιςμόσ από
κεντρικι ανακζτουςα αρχι, θ τυχόν υπογεγραμμζνθ ςφμβαςθ κα διακοπεί.
ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΕΚΠΣΩΕΙ
Για κάκε παράβαςθ όρου ςφμβαςθσ, όπωσ πχ. ζλλειψθ προςωπικοφ, παραλείψεισ πλθμμελοφσ
εργαςίασ κ.α. ο εργολάβοσ κα υπόκειται αρχικά ςε ζγγραφθ επίπλθξθ ςτθν οποία κα καλείται να
απολογθκεί εγγράφωσ από τον φορζα (Νοςοκομείο), ςτθ ςυνζχεια κα ςυνταχκεί πρακτικό από
τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ εργαςιϊν το οποίο και κα εγκρικεί από τθν
Ανακζτουςα Αρχι. Σθν αμζςωσ επόμενθ περίπτωςθ παράβαςθσ όρου ςφμβαςθσ από τον
ανάδοχο κα του επιβλθκεί πρόςτιμο ίςο με το 5% τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ. Σθν τρίτθ
περίπτωςθ παράβαςθσ όρου ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο κα του επιβλθκεί πρόςτιμο ίςο με το
10% τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ. Σθν δε τζταρτθ φορά παράβαςθσ όρου τθσ ςφμβαςθσ ο
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Όταν οι παραβάςεισ διαπιςτϊνονται κατά τθν παραλαβι του ζργου, τα δικαιϊματα που
απορρζουν από τθν ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται, καταβάλλονται, όμωσ από τον αποδζκτθ των
υπθρεςιϊν οι αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ.
Όταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ) και του ΙΚΑ - ΕΣΑΜ
διαπιςτϊνουν παραβάςεισ, που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ
αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ
τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ επιβολισ
προςτίμου, που αφοροφν τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Η επιβολι δεφτερθσ ςτον
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εργολάβο από τα ίδια όργανα κεωρείται υποτροπι και οδθγεί υποχρεωτικά α) ςτθν καταγγελία
τθσ ςφμβαςθσ και β) επιφζρει από τον χρόνο επιβολισ τθσ δεφτερθσ κφρωςθσ τον αποκλειςμό
του εν λόγω εργολάβου από Δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για τρία χρόνια.
4. ε κάκε περίπτωςθ αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα ενόσ μθνόσ και δεν ςυμμορφϊνεται ο
ανάδοχοσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ ανάκεςθσ και θ εργαςία δεν παραςχεκεί ι
παραςχεκεί πλθμμελϊσ για το διάςτθμα αυτό, τότε ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
5. Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 216
ζωσ 220 του Νόμου 4412/2016.
6. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο ανάδοχοσ αποδείξει ότι
θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα του ανακζτοντοσ ι του φορζα
διεξαγωγισ.
7. Η κιρυξθ κατά τα ανωτζρω του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι
αηθμίωσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Αν. Διοικθτισ
Μπαντισ Ακανάςιοσ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΣΙΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ
ΕΚΑ ΑΠΟ 01/05/2019 ΕΩ 30/07/2019
Καθημερινές

άββατα

Πρωί κ απόγεσμα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΔΝΣΡΙΚΗ
ΓΙΑΝΟΜΗ

ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΔΙΡΟΤ

Πρωί κ απόγεσμα

Πρωί κ απόγεσμα

Άτομα

Ώρες / μέρα

Μέρες

Ωρες

Ώρες /
μέρα

1

7

66

462

7

13

91

7

13

91

1

7

66

462

7

13

91

7

13

91

1

7

62

462

7

13

91

7

13

91

1

6

66

396

6

13

78

6

13

78

Μέρες

1.782
1.782
ύνολα

Κσριακές ή αργίες

Ώρες

Ώρες /
μέρα

Μέρες

Ώρες

351

405

351

351
2.484
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