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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την παροχή υπηρεςιών φφλαξησ των
χώρων του Εθνικοφ Κζντρου Αποκατάςταςησ.
Σο Δ του Νοςοκομείου ςτθν 08/19-03-2019, Θζμα 7, ςυνεδρίαςι του αποφάςιςε να διενεργιςει
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ των χϊρων 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 φφλαξθσ 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 12.666,66 € με ΦΠΑ 24%, και ςυνολικι δαπάνθ 38.000,00€ 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 υπουργικήσ απόφαςησ αριθμ. οικ. 4241/127 (ΦΕΚ:
173 Β΄/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) Δεν πρζπει να εμφανίηουν ηθμιά ςε καμία από τισ τρείσ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ.
Αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν ι άλλων ανάλογων επίςθμων
λογιςτικϊν ςτοιχείων όταν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ, ςυνοδευόμενων από
υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν από παροχι υπθρεςιϊν φφλαξθσ.
5) Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει δανειολθπτικι ικανότθτα (χρθματοδοτιςεισ ), όχι
μικρότερθ του προχπολογιςμοφ (χωρίσ ΦΠΑ) τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ. Αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βεβαιϊςεων αναγνωριςμζνων πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων για το φψοσ των εγκεκριμζνων ορίων.
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6) Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει ζναν κατάλογο με τουλάχιςτον 3 ςυμβάςεισ
παρόμοιου αντικειμζνου (φφλαξθ δθμόςιων χϊρων) διάρκειασ τουλάχιςτον 8 μθνϊν,
τουλάχιςτον ίςου προχπολογιςμοφ ζκαςτθ.
7) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ.
8) Πιςτοποίθςθ ISO 9001, 27001,18001,14001 ςτο πεδίο εφαρμογισ ςτακερϊν φυλάξεων.
9) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ Κάλυψθσ γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων, με ετιςιο
όριο ευκφνθσ τθσ εταιρείασ κατϋ ελάχιςτον 150.000,00 €, για τυχόν ηθμιζσ που κα προκφψουν
όπωσ κλοπι κ.λ.π.
10) Άδεια λειτουργίασ τθσ εταιρείασ από το Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ.
11) Άδεια ςτολισ από το Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ.
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.
Ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ρθτά και ανεπιφφλακτα ότι αναλαμβάνει πάςα ευκφνθ αςτικι και
ποινικι, δυνάμενθ να προκφψει εξαιτίασ τθσ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων των
φυλάκων του.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑ
Σα κφρια καθήκοντα του προςωπικοφ αςφαλείασ ςε γενικζσ γραμμζσ κακορίηονται ωσ εξισ:
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτο Νοςοκομείο υπθρεςίεσ αςφαλείασ
ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα:
ΕΚΑ, θζςεισ φφλαξησ, άτομα και βάρδιεσ
Διάρκεια τρεισ (3) μήνεσ
Θζςη

Άτομα και βάρδιεσ

Κεντρική πφλη

Πρωί:
1 άτομο 8ωρθσ απαςχόλθςθσ
Απόγευμα: 1 άτομο 8ωρθσ απαςχόλθςθσ
Νφχτα:
1 άτομο 8ωρθσ απαςχόλθςθσ

Περιπολία ςτουσ χώρουσ
του ΕΚΑ

Απόγευμα: 1 άτομο 8ωρθσ απαςχόλθςθσ
Νφχτα:
1 άτομο, 8ωρθσ απαςχόλθςθσ

Οι απαιτοφμενεσ ϊρεσ για τρεισ (3) μινεσ αναλφονται ςτον επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
πίνακα.
Ειδικότερα:
1. Φφλαξθ τθσ ειςόδου του Νοςοκομείου ςφμφωνα με το ςχζδιο φφλαξθσ που κα εκπονιςει
το Νοςοκομείο με τον ανάδοχο.
2. Ζλεγχοσ του επιςκεπτθρίου ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου και
αυςτθρι τιρθςθ του ωραρίου.
3. Εποπτεία και τροχονομία του χϊρου ςτάκμευςθσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ φφλαξθσ.
4. Ζλεγχοσ των αυτοκινιτων και δρομολόγθςθ προσ τθν ςυγκεκριμζνθ εξουςιοδοτθμζνθ
κατεφκυνςθ. Να ςθμειωκεί ότι θ διοίκθςθ του Νοςοκομείου δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτον
ζλεγχο τθσ κίνθςθσ οποιουδιποτε οχιματοσ μζςα ςτουσ χϊρουσ κίνθςθσ του Νοςοκομείου.
5. υνεχείσ περιπολίεσ ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ του Νοςοκομείου διαςφαλίηοντασ τον
ζλεγχο και τθ φφλαξι τουσ, προσ αποφυγι ςυμβάντων που επθρεάηουν τουσ εργαηόμενουσ
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και τουσ επιςκζπτεσ του Νοςοκομείου. Γενικότερα παρζμβαςθ προσ αποφυγι οποιουδιποτε
ςυμβάντοσ ςτουσ εςωτερικοφσ αλλά και εξωτερικοφσ χϊρουσ του Νοςοκομείου.
6. Απαγόρευςθ ειςόδου ςτουσ μικροπωλθτζσ και ςε άτομα που δεν ζχουν ςχζςθ με τθ
λειτουργία του Νοςοκομείου.
7. Αυςτθρόσ ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ των κανόνων θςυχίασ ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου,
για τθν απαγόρευςθ του καπνίςματοσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ κακϊσ και για τθ διαφφλαξθ
τθσ ακεραιότθτασ τθσ περιουςίασ του Νοςοκομείου κλπ.
8. Αυςτθρόσ ζλεγχοσ όλων των εςωτερικϊν χϊρων με τακτικζσ περιπολίεσ όλο το 24ωρο και
κυρίωσ των χϊρων που δεν λειτουργοφν τθν απογευματινι και νυκτερινι βάρδια όπωσ
Ιςόγειο, Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Γραφεία Διοικθτικισ Τπθρεςίασ, Φυςικοκεραπεία,
αυτόματο μθχάνθμα τραπζηθσ, αποκικεσ, φυςιοκεραπείασ κλπ.
9. Σο προςωπικό τθσ φφλαξθσ κα ζχει ςτακερό ςθμείο εκκίνθςθσ, το οποίο κα οριςτεί από τθ
Διοίκθςθ του Νοςοκομείου.
10. τισ περιπολίεσ του προςωπικοφ τουσ να υπάρχει ςφςτθμα καταγραφισ του χρόνου και
του τόπου από τον οποίο πζραςαν ϊςτε να αποδεικνφεται θ τιρθςθ των ωρϊν τακτικϊν
περιπολιϊν και να γίνεται καταγραφι ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ςυμβάντων.
11. Σο προςωπικό φφλαξθσ κα τθρεί βιβλίο ςυμβάντων και κα ενθμερϊνει ςχετικά τθ
Διοίκθςθ του Νοςοκομείου άμεςα.
12. Ο Ανάδοχοσ με ίδιο όχθμα κα υποχρεοφται να κάνει εφόδουσ –ελζγχουσ κατά τισ
ευαίςκθτεσ ϊρεσ (νυχτερινζσ)κακϊσ και τθν άμεςθ μετάβαςθ του οχιματοσ ςε περίπτωςθ
ειδοποίθςθσ από το φφλακα. Οι παραπάνω ζλεγχοι κινιςεωσ κα πρζπει να καταγράφονται
ενυπόγραφα ςτο βιβλίο ςυμβάντων.
13. Ο Ανάδοχοσ να διακζτει ςχετικι αδεία ραδιοδικτφου.
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ
Σο προςωπικό φφλαξθσ απαρτίηεται από υπεφκυνα άτομα με πλιρθ γνϊςθ ότι ζχουν
ευκφνθ τθσ αςφάλειασ του Νοςοκομείου και του περιβάλλοντοσ χϊρου.
1. Φζρει ομοιόμορφθ και ομοιόχρωμθ ενδυμαςία (ςτολι) με μικρι ταμπζλα ςτο αριςτερό
θμικωράκιο που να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του εργαηόμενου, θ επωνυμία τθσ
επιχείρθςθσ, αρικμόσ αδείασ, κωδικόσ προςωπικοφ, βακμόσ και κζςθ φφλαξθσ. Η ταμπζλα κα
φζρει πρόςφατθ ζγχρωμθ φωτογραφία, ςφραγιςμζνθ από τον ανάδοχο. Επίςθσ να ζχει
πάντοτε άψογθ εξωτερικι εμφάνιςθ.
2. Ζχει εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ του υποχρεϊςεισ.
3. Ζχει τθν προβλεπόμενθ άδεια του Ν. 2518/1997.
4. Διακζτει τθν ικανότθτα τθσ καλισ επικοινωνίασ και ευγζνειασ με το κοινό.
5. Θα ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ αςφάλειασ ϊςτε
να είναι ςε κζςθ αν απαιτθκεί να τισ χειριςτεί πολφ καλά. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ προβλζπουν
ποιεσ ακριβϊσ ενζργειεσ πρζπει να γίνουν και με ποια προτεραιότθτα ςε κάκε ζκτακτο ςυμβάν
πχ διάρρθξθ, πυρκαγιά, τρομοκρατικι απειλι.
6. Θα ενθμερωκεί, μελετιςει και εξοικειωκεί με το χειριςμό του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ
(κυρίωσ πυροςβεςτιρων) ϊςτε να είναι ςε κζςθ αν απαιτθκεί να χειριςτεί πολφ καλά τον
εξοπλιςμό αυτό με βάςθ το ςχεδιάγραμμα που κα χορθγθκεί από τθ Διοίκθςθ του
Νοςοκομείου.
7.Θα παραμζνει ςτακερό για να μθν γίνονται αλλαγζσ ςτα πρόςωπα με τθν εξαίρεςθ
περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ. Με τον τρόπο αυτό κα εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν φφλαξθσ.
8. Όλοι οι εργαηόμενοι τθσ φφλαξθσ κα πρζπει να γνωρίηουν καλά τθν ελλθνικι γλϊςςα.
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9. Οφείλει να διακζτει κατάλλθλο αντικαταςτάτθ όμοιων προςόντων ςε περίπτωςθ απουςίασ.
10. Οι φφλακεσ ςε όλεσ τισ βάρδιεσ να ζχουν μαηί τουσ κινθτοφσ αςυρμάτουσ για να
επικοινωνοφν τόςο μεταξφ τουσ ανά πάςα ςτιγμι όςο και με τθ Διεφκυνςθ του Νοςοκομείου,
τθ Νοςθλευτικι Διεφκυνςθ κατά τθν απογευματινι και νυχτερινι βάρδια, το τθλεφωνικό
κζντρο του Νοςοκομείου ςε ποιο τμιμα και αρικμό εςωτερικοφ τθλεφϊνου βρίςκονται ανά
πάςα ςτιγμι, κακϊσ και τθν ειδοποίθςθ αρχϊν αςφαλείασ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ
Η εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ:
1. Να μιςκοδοτεί το προςωπικό τθσ και να καταβάλλει ςτο ΙΚΑ τισ εργοδοτικζσ αςφαλιςτικζσ
ειςφορζσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με ευκφνθ και ζξοδά τθσ, κακϊσ και ςτουσ
φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ, εφόςον υπάρχουν. Σο Νοςοκομείο δεν ζχει οποιαδιποτε
άλλθ ςχζςθ με το προςωπικό αυτό.
2. Να υποβάλλει προσ ζλεγχο ανά μινα, ονομαςτικζσ καταςτάςεισ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ, οι οποίεσ κα εμφανίηουν όλο το προςωπικό του Αναδόχου που διακζτει ςτο
Νοςοκομείο.
3. Η εταιρεία υποχρεοφται να ζχει αςφαλίςει ςε αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ επιλογισ τθσ τον
κίνδυνο τθσ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων για ςωματικζσ βλάβεσ και παρεπόμενεσ ηθμιζσ που
προκαλοφνται από υπαιτιότθτα τθσ εταιρείασ ι των υπαλλιλων τθσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία
τρίτων. Σο Νοςοκομείο, το εν γζνει προςωπικό του, κακϊσ και θ περιουςία του, κεωροφνται
τρίτοι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διαςταυροφμενθσ ευκφνθσ και καλφπτονται από τθν ωσ
άνω αςφάλιςθ.
4. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτο απαςχολοφμενο από αυτόν
προςωπικό ότι ουδεμία εξάρτθςθ ι εργαςιακι ςχζςθ ζχουν με το Νοςοκομείο. Σο
Νοςοκομείο δεν κα ζχει καμία νομικι ςχζςθ με το προςωπικό του εργολάβου, οφτε κα
αναλάβει καμία εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ αςτικισ ι ποινικισ ευκφνθσ ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ.
5. Οι υπάλλθλοι τθσ εταιρείασ φζρουν τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε ενζργειά τουσ που
αντιβαίνει ςτον ποινικό κϊδικα.
6. Σο Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ οποιουδιποτε φφλακα με
κατάλλθλο αντικαταςτάτθ, ςε περίπτωςθ που ο φφλακασ αποδειχκεί ανεπαρκισ ςτθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων του ι δεν τθριςει τθν κατάλλθλθ επαγγελματικι ςυμπεριφορά και
τισ οδθγίεσ των αρμοδίων οργάνων του Νοςοκομείου.
7. Θα υποβάλλεται μθνιαίο πρόγραμμα εργαςίασ του προςωπικοφ ςτο οποίο κα εμφανίηεται θ
υπθρεςία κάκε υπαλλιλου και κα κοινοποιείται ςτα τμιματα του Νοςοκομείου που κα ορίςει
θ Διοίκθςθ.
8. Θα υποβάλλει ςτο Νοςοκομείο ονομαςτικι κατάςταςθ των ατόμων που κα απαςχολεί.
Επίςθσ κα υποβάλει θμεριςια κατάςταςθ παρουςίασ ςτο Γραφείο Επιςταςίασ.
9. Η ανάδοχοσ εταιρεία ευκφνεται για τθν άμεςθ εποπτεία του προςωπικοφ τθσ. Θα αςκείται
δε από οριηόμενο εκπρόςωπο τθσ από τουσ ιδθ απαςχολοφμενουσ, ςτον κακοριςμζνο τόπο
εργαςίασ.
10. Είναι υποχρεωμζνθ θ ανάδοχοσ εταιρεία να γνωςτοποιεί ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ γραπτϊσ
το κακθκοντολόγιο που ορίηεται από τθν Διοίκθςθ του Νοςοκομείου.
ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΟ
1. Θα εφαρμόηουν όλα τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
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2. Εντολζσ κα λαμβάνουν από τον Διοικθτι ι Αναπλθρωτι Διοικθτι, τθ Διευκφντρια
Νοςθλευτικισ Τπθρεςίασ ι τθν Σομεάρχθ που τθν αναπλθρϊνει, τθ Διοικθτικι Διευκφντρια
και τισ απογευματινζσ και νυχτερινζσ βάρδιεσ από τον Εφθμερεφοντα.
Ειδικό καθηκοντολόγιο ανά βάρδια
Πρωινή - απογευματινή - νυχτερινή βάρδια:
Οι φφλακεσ τθσ ειςόδου του Νοςοκομείου υποχρεοφνται:
1. Να ελζγχουν τα ειςερχόμενα αυτοκίνθτα και τουσ επιςκζπτεσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ
Διοίκθςθσ.
2. Να ςυντονίηουν και να διατθροφν ελεφκερο τον χϊρο ειςόδου - εξόδου των αςκενοφόρων
και των ΙΧ τα οποία μεταφζρουν περιςτατικά, για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ τόςο του
προςωπικοφ του ΕΚΑΒ όςο και του Νοςοκομείου.
3. Να μθν εγκαταλείπουν το πόςτο τουσ ςε καμία περίπτωςθ.
4. Να ενθμερϊνουν τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, εάν παρατθριςουν κακοποιά ι φποπτα άτομα.
5. Να πλθροφοροφν τον πολίτθ ςχετικά με τθ λειτουργία του Νοςοκομείου.
Καθήκοντα υπαλλήλων εντόσ του χώρου του Νοςοκομείου
1. Η αποτροπι δθμιουργίασ επειςοδίων ςτον ευρφτερο χϊρο του Νοςοκομείου και θ άμεςθ
παρζμβαςι τουσ, για τθν προςταςία των αςκενϊν, του προςωπικοφ και τθσ περιουςίασ του
ιδρφματοσ.
2. Η άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, ωσ και των αρμοδίων Διοικθτικϊν
αρχϊν για κάκε παράνομθ ενζργεια που υποπίπτει ςτθν αντίλθψι τουσ, ωσ και θ παροχι κάκε
βοικειασ που ικελε ηθτθκεί από αυτζσ.
3. Τποχρεοφνται να κατακζτουν ενϊπιον των αςτυνομικϊν ι δικαςτικϊν αρχϊν για ςυμβάντα
ςτα οποία ιταν μάρτυρεσ κατά τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ τουσ. Κατά τθ διάρκεια επίςκεψθσ
των Ιατρϊν ςτουσ καλάμουσ των αςκενϊν, να απομακρφνουν τουσ επιςκζπτεσ από το τμιμα.
4. Τποχρεοφνται να απομακρφνουν από τον χϊρο του Νοςοκομείου μικροπωλθτζσ ι
περικωριακά άτομα και γενικά πρόςωπα που, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διοίκθςθσ του
Νοςοκομείου, απαγορεφεται θ είςοδόσ τουσ ςτο ίδρυμα
5. Να είναι ςε ετοιμότθτα για να αντιμετωπίςουν οποιαδιποτε απειλι ςτον χϊρο φφλαξθσ
από ταραχοποιά άτομα ι άτομα υπό τθν επιρεια ναρκωτικϊν ουςιϊν, αλκοόλ κλπ.
6. Τποχρεοφνται ςε τακτικι διζλευςθ ςτουσ χϊρουσ που δεν λειτουργοφν κατά τισ
απογευματινζσ και νυχτερινζσ ϊρεσ (ιςόγειο, αποκικεσ, φαρμακείο, τροφοδοςία, κλπ) και να
κάνουν ζλεγχο αν ζχουν κλειδωκεί. Επίςθσ, υποχρεοφνται να επιςκζπτονται τακτικά τα
νοςθλευτικά τμιματα κατά τθ νυκτερινι βάρδια.
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
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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 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 ΦΤΛΑΞΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑ ΑΠΟ 01/05/2019 ΕΩ 31/07/2019
Καθημερινές

άββατα

Πρωί κ απόγεσμα

Νύττα

Κσριακές ή αργίες

Πρωί κ απόγεσμα

Νύττα

Ατομα

Ωρες / μέρα

Μέρες

Ωρες

ΠΥΛΗ πρωί

1

8

66

528

0

0

0

8

13

104

0

0

0

8

13

104

0

0

ΠΥΛΗ απόγεσμα,
ΠΕΡΙΠΟΛΟ

2

8

66

1.056

0

0

0

8

13

208

0

0

0

8

13

208

0

0

ΠΥΛΗ νύττα,
ΠΕΡΙΠΟΛΟ

2

0

0

0

8

61

1.056

0

0

0

8

13

208

0

0

0

8

13

1.584

Ωρες

Ωρες /
μέρα

Μέρες

1.056

Ωρες

Μέρες

Ωρες

Νύττα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

Μέρες

Ωρες
/
νύττα

Πρωί κ απόγεσμα
Ωρες
/
μέρα Μέρες Ωρες

Ωρες
/
νύττα

312

2.640
ύνολα

520

208

Ωρες
/
νύττα

Μέρες

Ωρες
0

208
208

312
520

3.680
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