
 

Σχόλια  

Όνομα IPIROTIKI 

FACILITY SERVICES S.A. 
Email 
tender@ipirotiki.com.gr 

Άρθρο Σελ. 2 

– παρ.3 
Ημ/νία 
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Πέραν του ελέγχου του αναδόχου σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να διαθέτουν όλα τα εχέγγυα που θα 

εξασφαλίσουν το Νοσοκομείο. Για την απόδειξη της επάρκειας και της 

καταλληλόλητας των συμμετεχόντων, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα 

συμμετοχής σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν τα εν λόγω συστήματα 

διαχείρισης, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, και συγκεκριμένα: • 

ISO 9001:2008 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας • ISO 14001:2004 για το 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης • OHSAS 18001: 2007 για το σύστημα 

διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία • ISO 22000:2005 για το σύστημα 

διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων • Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου ISO 26000:2010 για την εταιρική 

ευθύνη και όσα απαιτούνται από το άρθρο 309 του Ν.4412/2016.  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νία 
24/04/2018 

Η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, σε χώρους υγείας, 

προϋποθέτει και απαιτεί σχετική και εξειδικευμένη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο 

των υπηρεσιών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων. Στο πλαίσιο αυτών 

των απαιτήσεων προτείνεται, ως κριτήριο απόδειξης εμπειρίας, η προσκόμιση 

καταλόγου δύο (2) τουλάχιστον αντίστοιχων, σε είδος, έργων (νοσηλευτικά ιδρύματα 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα), που εκτέλεσε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την 

τελευταία διετία. Τα έργα αυτά προτείνεται να έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) 

έτους. Ως απόδειξη των ανωτέρω, προτείνεται η προσκόμιση, κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς, τμημάτων των συμβάσεων των έργων που εκτέλεσαν οι 

υποψήφιοι.  

 

Όνομα IPIROTIKI Email Άρθρο Σελ.3 – Άρθρο Ημ/νία 



FACILITY SERVICES 

S.A. 
tender@ipirotiki.com.gr «Εκπαίδευση 

Προσωπικού»  
24/04/2018 

Σημαντική προϋπόθεση για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, αποτελεί 

η απασχόληση, εκ μέρους του αναδόχου, εκπαιδευμένων ατόμων, σύμφωνα με το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ «Βασικές Αρχές για την υγιεινή και την 

ασφάλεια των Τροφίμων». Για την απόδειξη της δυνατότητας απασχόλησης στο 

Νοσοκομείο εκπαιδευμένου προσωπικού, προτείνεται η κατάθεση κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς, βεβαιώσεων εκπαίδευσης προσωπικού, πάνω στο 

αντικείμενο του διαγωνισμού, τουλάχιστον ίσες σε αριθμό με τον αριθμό του 

απαιτούμενου προσωπικού από την διακήρυξη.  
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Για την αποτελεσματική υποστήριξη του έργου, προτείνεται ο υποψήφιος ανάδοχος 

να διαθέτει έδρα ή υποκατάστημα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατά την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. Ως αποδεικτικό μέσο, προτείνεται η κατάθεση σχετικών 

εγγράφων από Δ.Ο.Υ. ή εικόνα από Γ.Γ.Π.Σ. που να αποδεικνύει τα ανωτέρω.  
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Η ζήτηση για εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό εστίασης στην Ελλάδα είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη με αποτέλεσμα άτομα με ειδικότητα τραπεζοκόμου ή μάγειρα 

κάτω των 25 ετών να θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκή και δυσεύρετα, 

πόσο μάλιστα για χώρους υψηλής υγειονομικής κρισιμότητας. Έτσι, στα πλαίσια του 

υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, προτείνεται οι 

οικονομικές προσφορές να καταρτιστούν για εργαζόμενο άνω των 25 ετών με 

μεσοσταθμικό ημερομίσθιο 26,18 €, βάσει της ισχύουσας Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 Β.Δ 

16/18.7.20 και Β.Δ 24.7./21.8.20., εργάτης θεωρείται ο μισθωτός, ο οποίος κατά 

κύριο λόγο παρέχει σωματική εργασία. Στην εργατική νομοθεσία οι εργάτες 

αποκαλούνται πολλές φορές και εργατοτεχνίτες. Οι τελευταίοι αυτοί όροι 

υποδηλώνουν ειδικευμένους εργάτες, που εξακολουθούν, όμως, να διατηρούν την 

ιδιότητα του εργάτη. Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2655/1953, υπάλληλος 

(ιδιωτικός) θεωρείται ο μισθωτός, ο οποίος παρέχει κατά κύριο λόγο μη σωματική 

εργασία, δηλαδή πνευματική. Κατά τη σαφή έννοια των ανωτέρω συνδυασμένων 

διατάξεων, η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος, 

τη φύση και τη μορφή της παρεχόμενης εργασίας, δηλαδή από στοιχεία καθαρώς 

αντικειμενικά, τα οποία συγκροτούν το ουσιαστικό κριτήριο διάκρισης και όχι από 

τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή από τον τρόπο αμοιβής του (με 

μισθό ή με ημερομίσθιο). Είναι κοινώς αποδεκτό, ότι οι τραπεζοκόμοι, οι μάγειρες 

και οι βοηθοί μαγειρείων παρέχουν χειρωνακτική και σωματική εργασία. Συνεπώς, 

δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθούν υπάλληλοι, με μηνιαία αμοιβή 

586,08€. Το κόστος απασχόλησης αυτών, πρέπει να καταρτιστεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργατοτεχνίτες 

που αμείβονται με ημερομίσθιο. (Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 «Έγκριση 



Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα 

Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016») Τέλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2778/τ. Β'/2-

12-2011 «Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» και την Εγκύκλιο 

του ΙΚΑ με Αριθμ. Πρωτ. Α32/1150/20-3-2012, οι εργατοτεχνίτες που εργάζονται ως 

τραπεζοκόμοι, δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελμάτων. Συνεπώς, οι εργοδοτικές εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτούς 

ανέρχονται σε ποσοστό 25,06% και όχι σε 27,21%.  
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Καθώς η κατάσταση στο οικονομικό περιβάλλον παραμένει κρίσιμη, θα πρέπει ο 

ανάδοχος να είναι σε θέση να στηρίξει την εκτέλεση του έργου με ίδια κεφάλαια για 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Συνεπώς, προτείνεται 

η κατάθεση εκ μέρους των υποψήφιων αναδόχων, στο στάδιο υποβολής των 

προσφορών, κατάλληλων τραπεζικών βεβαιώσεων, οι οποίες να αποδεικνύουν την 

πιστοληπτική ικανότητα των οικονομικών φορέων. Η απαιτούμενη πιστοληπτική 

ικανότητα των υποψήφιων αναδόχων, προτείνεται να ανέρχεται στο ποσό του 

διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 427.829€.  

 

 


