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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.  89/23-05-2022 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ, (CPV: 98390000-3), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
ΚΑΙ 37.200,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2764/16-1-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 65/31-1-2020, τ. ΥΟΔΔ) περί 

διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 4ης 

Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/τ.ΥΟΔΔ/14-02-2020. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 8, περ. 1, του Ν. 3329/2005, σύμφωνα με τις οποίες: «Ο Διοικητής 

του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, 

συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου…». 

3. Τα άρθρα 206 και 207 του κεφ. Γ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

COVID-19” του Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» 

(ΦΕΚ 130/23.07.2021, τ. Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» και του άρθρου 120 «Έναρξη διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης» του Ν. 4412/2016». 

5. Την υπ΄ αριθμ.: 1086/20-05-2022 [ΑΔΑ: 6ΟΙΟ469067-ΟΟ8] Απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου με την οποία αποφασίστηκε να κληθεί η εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», ΑΦΜ: 998309282, 

Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη, ΤΚ 16346, Αττική, τηλ: 2109600906, 

2310930180, e-mail: tender@ipirotiki.gr, να καταθέσει προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΠΔ. 118/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση «υπηρεσιών βοηθητικού 

προσωπικού για τη μεταφορά πάγιου και λοιπού εξοπλισμού καθώς και πάσης φύσεως υλικών 
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εντός των χώρων του Νοσοκομείου», σε εξωτερικό συνεργάτη, με απασχολούμενο προσωπικό 3 

ατόμων 6ωρης απασχόλησης, κατά την πρωινή βάρδια, από Δευτέρα έως Παρασκευή.» (CPV: 

98390000-3 -Λοιπές υπηρεσίες) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό 

διάστημα επτά (7) μηνών, από 1-6-2022 έως 31-12-2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ 

χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00€. 

6. Τις σχετικές ΠΝΠ που εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 

7. Την υπ’ αριθ. 2512/20-05-2022 απόφασης ανάληψης δαπάνης [ΑΔΑ:Ψ3Ε9469067-Μ4Ξ] στον ΚΑΕ 

0439. 

8.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 και του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως 

σήμερα. 

 

Απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην εταιρεία IPIROTIKI FACILITY SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, διακριτικός τίτλος: «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.», Α ΑΦΜ: 998309282, 

Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Λ. Βουλιαγμένης 409, Ηλιούπολη, ΤΚ 16346, Αττική, τηλ: 2109600906, 

2310930180, e-mail: tender@ipirotiki.gr, προκειμένου να καταθέσει προσφορά,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  ΠΔ. 118/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για παροχή «υπηρεσιών βοηθητικού 

προσωπικού για τη μεταφορά πάγιου και λοιπού εξοπλισμού καθώς και πάσης φύσεως υλικών εντός 

των χώρων του Νοσοκομείου», σε εξωτερικό συνεργάτη, με απασχολούμενο προσωπικό 3 ατόμων 

6ωρης απασχόλησης, κατά την πρωινή βάρδια, από Δευτέρα έως Παρασκευή.» (CPV: 98390000-3 -

Λοιπές υπηρεσίες) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα επτά (7) 

μηνών, από 1-6-2022 έως 31-12-2022,  

προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%,σύμφωνα με τους 

παρακάτω όρους. 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως 14:00μμ από το Τμήμα 

Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2313312229, Αρμόδιος υπάλληλος Γκοντίνου Αννέτα. 
  
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Υπηρεσίες βοηθητικού προσωπικού για τη μεταφορά πάγιου και λοιπού 
εξοπλισμού καθώς και πάσης φύσεως υλικών εντός των χώρων του 
Νοσοκομείου 

Κατηγορία CPV 98390000-3 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Επτά (7) μήνες 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 37.200,00€ με ΦΠΑ 24% στον ΚΑΕ 0439 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται: 
 Ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ, (CPV: 98390000-3), 

ΑΔΑ: 6ΚΛ3469067-Ω1Π
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 30.000,00€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 
37.200,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
Τα στοιχεία της εταιρείας 

 Η διευκρίνιση: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»  

Ο φάκελος να κατατεθεί στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου, επί της 
οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη.. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας 
πρόσκλησης. 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η Πέμπτη 26-05-
2022 και ώρα 13.00, στο Γραφείο Προμηθειών   του Νοσοκομείου 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
 Την ΠΡΟΣΦΟΡΑ εις διπλούν με  τα  ζητούμενα στοιχεία που πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις – υποχρεώσεις  του Παραρτήματος Α  και 
 Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, εις διπλούν, δηλαδή τα  οικονομικά 

στοιχεία της  προσφοράς, ως εξής: 
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.  
 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
 Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σε 

περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται 
από το Νοσοκομείο. 

 Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς 
ΦΠΑ. 

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.  
Οι Οικονομικοί  φορείς έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς στο 
σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών όπως αναφέρονται αναλυτικά στον 
Πίνακα  του Παραρτήματος Α. 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

      Η αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει την 26-05-2022 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον 
αρμόδιας Επιτροπής.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Προς απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 παρακαλούμε να καταθέσετε μαζί με την προσφορά σας τα 
παρακάτω: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 

που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις 

βάρος σας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

ΑΔΑ: 6ΚΛ3469067-Ω1Π
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αδικήματα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν.4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου 

εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι 

διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών  (ΟΕ και ΕΕ), των ΕΠΕ και ΙΚΕ, στις 

περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των 

Συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστική ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής προσφοράς , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή σε 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω πρόσκλησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους/ 

αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, το οποίο θα πρέπει 

να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, κατά την 

ημέρα κατάθεσης της προσφοράς και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κατάθεση της προσφοράς. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

o Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου, Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Γ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 Οι υπηρεσίες να παρέχονται από  τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένο και 

κατάλληλο προσωπικό με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
 να είναι εμβολιασμένο έναντι του ιού COVID -19. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί 

στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων που θα συναφθούν με το Νοσοκομείο 
προσκομίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του Ν. 
4820/2021. 

 να βρίσκεται και να εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα   
 να τηρεί εχεμύθεια προς τις πληροφορίες που θα έχει  πρόσβαση κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν, οι οποίες χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές.  
 

  Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δηλαδή,  
 καταβολή νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερες 

του κατώτερου ορίου μισθού ή ημερομισθίου όπως ορίζεται από την νομοθεσία, 
 χορήγηση αδειών στο προσωπικό με αντικατάσταση των εργαζομένων ,  
 τήρηση  του νόμιμου ωραρίου, 
 ασφαλιστική κάλυψη 
 τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων 

 
  Ωράριο εργασίας 
Το προσωπικό  που θα διατίθεται από την ανάδοχο  εταιρεία που θα απασχολείτε από Δευτέρα 

έως Παρασκευή για έξι (6) ώρες ημερησίως κατά την πρωινή βάρδια. 
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