
 

 
ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ   

 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΗΣΗΖ (ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΔ) 

  

 Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Κνδάλεο «Μακάηζεην» έρνληαο ππόςε: 

 

 1.Σνλ Ν.3580/07 (ΦΔΚ Α 134/18-6-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2.Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010). 

3.Σελ αξηζκ.Π1/3305 η.β. ΦΔΚ 1789/12-11-2010 «ύλαςε εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 (παξ.5,12,13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95.  

4.Σνπ N.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η. Α΄/08.08.2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)  

5. Σνπ Ν.4782/21(Α’36) «Δθζπγρξνληζκόο, απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ,εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

6.Σνπ Ν.4825/21(ΦΔΚ 157/Σ.Α/04-09-2021) «Αλακόξθσζε δηαδηθαζηώλ απειάζεσλ θαη επηζηξνθώλ 

πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ, πξνζέιθπζε επελδπηώλ θαη ςεθηαθώλ κνλάδσλ, δεηήκαηα αδεηώλ δηακνλήο θαη 

δηαδηθαζηώλ ρνξήγεζεο δηεζλνύο πξνζηαζίαο, δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζύινπ θαη Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

7. Σν άξζξν 206 ηνπ λ.4820/2021 ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ  όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ 

ησλ δεκόζησλ ,ηδησηηθώλ θαη δεκνηηθώλ κνλάδσλ πγείαο(ηαηξηθό, παξαταηξηθό, λνζειεπηηθό, δηνηθεηηθό θαη 

ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό) θαη ηελ  απόθαζε ηεο επηβνιήο ηνπ δηνηθεηηθνύ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο ησλ 

θαζεθόλησλ γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο ηεο δεκόζηαο πγείαο ζε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ εκβνιηαζκνύ. 
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8.Σν άξζξν 51 ηνπ λ.4825/2021 (ΦΔΚ157/04-09-2021) ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο γηα ηελ 

θάιπςε θελώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ.4820/2021. 

9.Σελ ππ’αξηζκ.373/30-09-2021 ΑΓΑ:9ΡΞΘ4690Β-14Α απόθαζε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ 

ζε ηξίηνπο θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν.4825.2021.  

 
Προζθαιεί, θάζε ελδηαθεξόκελν λα απνζηείιεη πξνζθνξά γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ ίηηζεο (ηξαπεδνθόκεο) 
ζην Ννζνθνκείν (CPV 55320000-9) κε ζπλνιηθή εθηηκώκελε αμία ζύκβαζεο 4.200,00 € κε ΦΠΑ 24% (δύν (2) 
εξγαδόκελνη κε ηεηξάσξε απαζρόιεζε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ 
(3) κελώλ, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα άιινπο ηξεηο (3) κήλεο. 
Κξηηήξην ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο 
ρακειόηεξεο ηηκήο (ρακειόηεξε πξνζθνξά), ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 4825/2021. 
 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη θαζεκεξηλά από ηηο 8:00 π.κ. έσο ηηο 14:00 κ.κ. ζην πξσηόθνιιν 
ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο, Μακαηζίνπ 1,ΣΚ.50100, όπνπ ζα παξαιακβάλνληαη θαη ζα απνδίδνληαη ζην Γξαθείν 
Πξνκεζεηώλ. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε  
(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο, είηε 
(β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  
     ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνδάλεο. 

 
 

 
Ζ θαηαιεθηηθή εκεροκελία παραιαβής ηφλ προζθορώλ είλαη ε 08/10/2021 εκέρα 

Παραζθεσή  θαη ώρα 14:00. 
 
 
 
Παξαθαινύκε, όπσο απνζηείιεηε ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:  

 
1. Απόζπαζκα προζφποποηεκέλες πιεροθόρεζες ηες επητείρεζες, από ην Taxisnet   ζην 
νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ελεξγνί Κσδηθνί Αξηζκνί δξαζηεξηόηεηαο ζρεηηθνί κε ηελ ππό αλάζεζε 
ππεξεζία.    
2. Τπεύζσλε δήιφζε, γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016.  
3. Τπεύζσλε Γήιφζε, ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη απνδέρεηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε ζύκθσλα κε 
ηνπο όξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο I.  
4.  Πηζηοποηεηηθό, ISO 9001 γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο  θαη ISO 18000 γηα ηελ αζθάιεηα  & πγηεηλή 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

5. Οηθολοκηθή προζθορά, (κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ) ζύκθσλα κε ηνλ 

πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ.  

 
 
ύκθφλα κε ηο Ν.4820/2021 (άρζρο 207, περ.α), ηο προζφπηθό ποσ ζα απαζτοιεζεί ζηο πιαίζηο 
εθηέιεζες ηες ζύκβαζες θαζώς θαη ο λόκηκος εθπρόζφπος ηες εηαηρείας οθείιεη λα προζθοκίζεη 
βεβαίφζε εκβοιηαζκού ή πηζηοποηεηηθό αλάρρφζες (λόζεζες).   
 

 
 
 
 

                                                                         Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

   

 

                                                                                                       ΣΔΡΓΗΟ ΓΚΑΝΑΣΗΟ  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ –ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

  
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη:  
 
Να αλαιάβεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο ζην Ννζνθνκείν Κνδάλεο «Μακάηζεην», πρφηλό θαη 
απογεσκαηηλό φράρηο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα επηπιένλ 
ηξεηο κήλεο. ε όια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία, ηηο 
θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 
Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνύληαη ζε απηό.  
 
ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ:  

1. Σν ηειηθό πξόγξακκα ζα θαζνξηζζεί πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο από ηνλ Αλάδνρν ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ννζνθνκείν. 

2. Να ηεξεί όινπο ηνπο ζρεηηθνύο λόκνπο κε ηελ εξγαζία (εξγαηηθή λνκνζεζία ), ηηο ακνηβέο, σξάξην 

εξγαζίαο, θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηώζεηο, θόξνπο, πγεία-αζθάιεηα εξγαηώλ θ.ι.π. θαη ζα 

επζύλεηαη έλαληη ησλ Διιεληθώλ Αξρώλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθύπηεη απ' 

απηέο. 

3. Να εθπιεξώλεη όιεο ηνπ ηηο ππνρξεώζεηο απέλαληη ζην Γεκόζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θαη 

ζε θάζε ηξίην. 

4. Να απνθαζηζηά θάζε είδνπο δεκηά, θινπή ή βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθό ή ζηηο 

θηηξηαθέο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθόζνλ απηή 

νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ή ησλ εξγαζηώλ ηνπ. 

5. Να ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθό απνδεθηό ζην Ννζνθνκείν, εηδηθεπκέλν, πγηέο άξηζην ζην είδνο ηνπ, 

άςνγν από πιεπξάο εξγαηηθόηεηαο, ζπλέπεηαο, ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη 

ζην πξνζσπηθό ησλ Ννζνθνκείσλ. Δπίζεο ην πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα γλσξίδεη άςνγα ηελ 

Διιεληθή γιώζζα ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε δπλαηή επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθό ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηξίηνπο. Αιινδαπνί κπνξνύλ λα εξγάδνληαη κόλν εθόζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 

6. Να απνθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη 

ζα γλσζηνπνηείηαη ζ' απηόλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

7. Να ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα είλαη 

απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηύρεκα πνπ ηπρόλ ζα πξνέθππηε 

ζην πξνζσπηθό ηνπ. 

8. Να ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά πξνζσπηθό πνπ είλαη αζθαιηζκέλν από απηόλ ζην αξκόδην 

αζθαιηζηηθό ηακείν ή νξγαληζκό. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαγνξεύεη ζε 

εξγαδόκελν ηνπ Αλαδόρνπ λα εξγαζηεί, αλ δελ απνδείμεη ν Αλάδνρνο όηη είλαη αζθαιηζκέλνο, 

ππνρξενύκελνπ ηνπ Αλαδόρνπ λα εθνδηάδεη ην Ννζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. 

9. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθό ηηο λόκηκεο άδεηεο, αλαπαύζεηο θαη λα θαιύπηεη ηα θελά από αζζέλεηεο 

ή αδηθαηνιόγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνύζα 

ππνρξεώζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ζθεπώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

δηαλνκή ησλ γεπκάησλ θαζώο επίζεο θαη ησλ ρώξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ ζθνπό 

απηό (θνπδίλα, καγεηξεία, θαξόηζηα κεηαθνξάο θ.ιπ.), θαζώο θαη γηα ηελ ηαθηνπνίεζε απηώλ ζηνπο 

αλάινγνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο, ην κάδεκα ησλ δίζθσλ από ηηο θιηληθέο, ηε δηαλνκή ησλ 

γεπκάησλ (πξσηλό, δεθαηηαλό, κεζεκεξηαλό, βξαδηλό) θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζεξβηξηδόκελσλ 





γεπκάησλ (κεξηδνπνίεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ γεπκάησλ ζηνπο δίζθνπο ζεξβηξίζκαηνο κε ηε 

βνήζεηα ησλ καγείξσλ). 

11. Να ηεξεί βηβιία επηθνηλσλίαο κε ηνπο αξκόδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζθνπό ηελ αλαγξαθή ζ' απηά 

ηπρόλ παξαιείςεσλ όζν θαη παξαπόλσλ. 

12. Να ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξντζηάκελνπ Γηαηξνθήο θαζώο θαη ηελ επηηξνπή 

ελδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ. 

13. Να γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινύκελν απ' απηόλ ζην Ννζνθνκείν πξνζσπηθό όηη 

νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρεη κε ην Ννζνθνκείν θαη λα δέρεηαη ηνλ έιεγρν από ηα 

αξκόδηα όξγαλα ησλ ηπρόλ απνζθεπώλ ηνπ θαηά ηελ απνρώξεζε από ην Ννζνθνκείν. 

14. Να δηαζέηεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθό αζθαιείαο, ώζηε λα θαιύπηνληαη θελά από άδεηεο, ξεπό, 

αζζέλεηεο θαη θάζε είδνπο απνπζίεο ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (π.ρ. απεξγίεο). 

15. Οη εξγαδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη εκβνιηαζκέλνη γηα Σέηαλν θαη Ηπαηίηηδα Β΄ θαη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηελ Αξκόδηα Τπεξεζία ελδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

αληίγξαθν ηεο θάξηαο εκβνιηαζκώλ, άιισο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηνί. 

16. Ο αλάδνρνο θξνληίδεη ώζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ θέξλνπλ ζηε δνπιεηά μέλα άηνκα ή ζπγγεληθά 

ηνπ ηα νπνία ηνπο θαζπζηεξνύλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

17. Σν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ δελ επηηξέπεηαη λα βιέπεη έγγξαθα ή θαθέινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο 

αλάδνρνο θξνληίδεη ώζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα κελ αλαθνηλώλνπλ ζε θαλέλαλ πξάγκαηα πνπ ηνπο 

έγηλαλ γλσζηά ιόγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο (ηαηξηθό απόξξεην θ.ι.π.) Απηή ε ππνρξέσζε εμαθνινπζεί 

λα ππάξρεη αθόκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο ζπκβάζεσο. 

18. Σν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ δελ κπνξεί λα κηιά κε αζζελείο γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη ηελ αγσγή 

πνπ ηνπο ρνξεγείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπο. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη λα θξηηηθάξεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ γηαηξώλ θαη ηνπ βνεζεηηθνύ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Αθόκε δελ κπνξεί λα δίλεη 

ζπκβνπιέο γηα ζεξαπείεο ζηνπο αζζελείο. Δίλαη απαγνξεπκέλε ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο αζζελείο, 

όπσο θαη ε πξνκήζεηα θαγεηώλ, πνηώλ, ηζηγάξσλ, θαξκάθσλ θ.ι.π. 

19. Να παξέρεη ηηο ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη πάληα θαζαξέο 

θαη εππξεπείο. 

20. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί ειέγρνπο ν ίδηνο ή θάπνηνο πνπ απηόο νξίδεη. 

Τγεηνλνκηθνί θαη βαθηεξηνινγηθνί έιεγρνη δηελεξγνύληαη από άηνκα πνπ νξίδεη ην Ννζνθνκείν 

(ΔΔΛ). Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη ρσξίο πξνεγνύκελε πξνεηδνπνίεζε. 

21. Σν πξνζσπηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα δηαζέηεη Αηνκηθό Βηβιηάξην Τγείαο εξγαδνκέλνπ ζε 

ρώξνπο εζηίαζεο ζεσξεκέλν από ηελ Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγηεηλήο θαη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζην 

ΙΚΑ-ΣΔΑΜ.





ειίδα 5 από 6 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

Η οηθολοκηθή προζθορά ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο : 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ              

ΜΖΝΗΑΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΚΑΣΑ 

ΑΣΟΜΟ 

ΜΖΝΗΑΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΓΑΠΑΝΖ ΓΗΑ 3 

(ΣΡΔΗ) ΜΖΝΔ 

ΜΖΝΗΑΗΑ *3 ΜΖΝΔ 

1 Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ  

εζηίαζεο  κε πιήξε 

απαζρόιεζε. 

    

2 Δηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδόηνπ.     

3 Κόζηνο επηδόκαηνο αδείαο  

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδόηε). 

    

4 Κόζηνο δώξσλ Πάζρα  – 

Υξηζηνπγέλλσλ  

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδόηε). 

    

5 Δπηπιένλ θόζηνο Κπξηαθώλ  – 

Αξγηώλ  

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ εξγνδόηε) 

8σξεο απαζρόιεζεο. 

    

6 Κόζηνο αληηθαηαζηαηώλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θαλνληθή 

άδεηα. 

    

7 Κόζηνο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο, εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο  ( ΜΑΠ) , 

ινηπά έμνδα. 

    

8 Λνηπά έμνδα (λα αλαθεξζνύλ 

αλαιπηηθά θαη λα ηεθκεξησζνύλ 

θαηά θξίζε θάζε ππνςεθίνπ 

αλαδόρνπ). 

    

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΔΡΓΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΔΡΓΟ 

ΓΙΑ 3 ( ΣΡΔΙ ) ΜΗΝΔ 

9 Δξγνιαβηθό θέξδνο    

 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΦΟ 

ΝΟΜΙΜΧΝ 

ΚΡΑΣΗΔΧΝ  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ 

ΝΟΜΙΜΧΝ 

ΚΡΑΣΗΔΧΝ ΓΙΑ 3 

(ΣΡΔΙ) ΜΗΝΔ  

11 Νόκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ.   

 ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ ΓΙΑ 

ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΙΑ 

3  ( ΣΡΔΙ ) ΜΗΝΔ 

12 ύλνια θαζαξώλ αμηώλ  (άλεπ Φ.Π.Α)   

13 ύλνια αμηώλ (κε Φ.Π.Α)   
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι : 

Η ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ ππόθεηηαη ζηηο θάησζη λόκηκεο θξαηήζεηο θαη παξαθξαηήζεηο:  

Α) Κράηεζε ύυοσς 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΔΑΑΓΗΤ, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 375 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη 

θξαηήζεσλ. Δπί ηεο ελ ιόγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηόζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ 

ΟΓΑ πνζνζηνύ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.  

Β)Κράηεζε ύυοσς 0,02 % ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηόο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό 

παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην όλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκό ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηώλ ζύκθσλα κε 

ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016123  

Γ) Κράηεζε ύυοσς 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο ΑΔΠΠ, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηα άξζξα 2, 3 θαη 6 ηεο ΚΤΑ ππ’ αξ. 1191/2017 

(ΦΔΚ 969/η.Β’/22.03.2017), επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ, 

επηβάιιεηαη δε επί ηεο αμίαο ηεο θάζε αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Δπί ηεο ελ 

ιόγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ραξηόζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ ζε πνζνζηό 20% επί 

ηνπ ραξηνζήκνπ  

Γ) Παραθράηεζε θόροσ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ ππεξεζηώλ (άξζξν 64 λ. 

4172/2013). 

Δ ) Κράηεζε 2% ππέξ ςπρηθήο Τγείαο (άξζξν 24&6 Ν.3846/2010). 

 

 




