
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΕΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ 

– ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να διαθέσει: 

 

1. Σρείς (3) Σραπεζοκόμες με 4ωρη απασχόληση  

2. Δύο (2) Λαντζέρηδες με 8ωρη απασχόληση 

 

Οι βάρδιες των διατιθέμενων ατόμων θα είναι (πρωινές ή απογευματινές), θα καθορίζονται 

αναλόγως με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, και θα αφορούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

ύνολο διατιθέμενων ατόμων πέντε  (5). 

 

 Οι τρείς (3) Σραπεζοκόμες θα ασχολούνται με την διανομή σίτισης των ασθενών στα τμήματα 

του Νοσοκομείου. 

Οι επί μέρους υποχρεώσεις τους καθώς και οι βάρδιες θα καθορίζονται από το αρμόδιο τμήμα της 

Διατροφής του Νοσοκομείου. 

 Οι υποχρεώσεις των δύο (2) Λαντζέρηδων  καθώς και η βάρδιά τους θα καθορίζεται από το 

αρμόδιο τμήμα της Διατροφής του Νοσοκομείου. 

 Η ενδυμασία του προσωπικού θα είναι μετά από υπόδειξη του Νοσοκομείου για κάθε 

ειδικότητα, ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή της να είναι 

άριστη. 

 Σο κόστος της ένδυσης θα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει ελεγχθεί και εμβολιασθεί για 

την ηπατίτιδα Β καθώς και για τέτανο.   

 Σο Νοσοκομείο δια της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του έργου, της επιτροπής 

Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων και του Σμ. Διατροφής, διατηρεί το δικαίωμα τακτικού ελέγχου της 

ποιότητας παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Α.  Να διαθέτει πέντε (5) άτομα τα οποία και θα απασχολεί υποχρεωτικά για την διανομή γευμάτων, 

με τα οποία θα συμπληρώνει το υπάρχον τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου και θα λειτουργούν 

ως ένα ενιαίο σύνολο. 

Β.  Σα άτομα που θα απασχολεί πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που θα αποδειχθούν με την 

κατάθεση στην υπηρεσία επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κλπ καθώς και βεβαιώσεων 

δημοσίων υπηρεσιών. Επίσης ζητείται να έχουν εμπειρία στην εργασία τους τουλάχιστον δύο (2) ετών 

και θεωρείται πρόσθετο προσόν να έχουν εργασθεί σε τμήμα διατροφής Νοσοκομείου ή άλλης 

ανάλογης μονάδας παρομοίου μεγέθους.   

 

Σο Νοσοκομείο έχει το μονομερές δικαίωμα εφόσον το απαιτήσουν έκτακτες Τπηρεσιακές ανάγκες, 

μη προβλέψιμες,  μετά από σχετικό αίτημα, να του διατεθούν από την ανάδοχο εταιρεία πλέον των 

αναφερομένων ατόμων στην σύμβαση: 

-Έως μία (1) επί πλέον Σραπεζοκόμα,   

-Έως ένας (1) επί πλέον Βοηθό Μαγείρου, 

Σο μηνιαίο κόστος για την διάθεση των επί πλέον ατόμων ως ανωτέρω, θα είναι το αναφερόμενο 

στην σύμβαση ανά ειδικότητα και θα ισχύει για όλη την υπόλοιπη χρονική διάρκεια της σύμβασης. 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Για την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων υπάρχουν γενικές απαιτήσεις για τους χώρους 

παρασκευής, επεξεργασίας και φύλαξης των τροφίμων, απαιτήσεις για την προστασία της 

ασφάλειας των τροφίμων από επικίνδυνες ουσίες, τρωκτικά και έντομα, κλπ 

Για τον λόγο αυτό οι εργαζόμενοι : 

 Θα είναι απόφοιτοι Τποχρεωτικής εκπαίδευσης ώστε να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γραφή 

και ανάγνωση για να χρησιμοποιούν σωστά τις γραπτές οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών, να 

επικοινωνούν με τους ασθενείς και να συνεργάζονται με το λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου. 

 θα έχουν ηλικία μέχρι 45 ετών, θα είναι αρτιμελείς και υγιείς (με βιβλιάριο υγείας στο οποίο θα 

φαίνεται ότι εξετάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο). 

 Ο καθαρισμός της στολής δεν θα γίνεται από κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά αλλά συνολικά από την 

εταιρεία. 



 ε ειδικά τμήματα με ασθενείς υψηλού κινδύνου που το Νοσοκομείο θα προσδιορίζει θα 

χρησιμοποιείται ειδική στολή. 

 Σο τμήμα διατροφής θα προσδιορίζει την ανάγκη χρήσεως γαντιών ή άλλων μέσων προστασίας. 

 Να είναι συγκεκριμένοι και σταθεροί σε κάθε πόστο και να μην εναλλάσσονται συνεχώς με νέα 

άτομα από την Εταιρεία. 

 Να είναι συνεπείς στην καθημερινή τήρηση του κανονικού τους ωραρίου και για οποιαδήποτε 

κώλυμά τους, να ενημερώνουν έγκαιρα την εταιρεία η οποία θα φροντίζει για την άμεση 

αντικατάστασή τους. 

Σα άτομα που θα εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των τροφίμων πρέπει: 

 Να φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους. 

 Να πλένουν τα χέρια τους κάθε φορά που πρόκειται να χειριστούν τροφή. 

 Να μην καπνίζουν, τρώνε, πίνουν, καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίμων και κατά το χειρισμό των 

τροφίμων. 

 Εάν υπάρχουν πληγές στα χέρια, να αναφέρεται το πρωί στους υπευθύνους και να καλύπτονται 

πλήρως με αδιάβροχο επίδεσμο (κατά προτίμηση έντονου χρώματος, ώστε να αναγνωρίζεται 

εύκολα αν έχει αποκολληθεί) και γάντια, ειδάλλως να μην εργάζεται και να αντικαθίσταται με άλλο 

άτομα από την εταιρεία. 

 Να μην φορούν κοσμήματα και να μην έχουν ψεύτικα ή βαμμένα νύχια γιατί αποτελούν κίνδυνο 

επιμόλυνσης των τροφίμων. Σα νύχια θα πρέπει να είναι κομμένα. κουλαρίκια βέρες δακτυλίδια και 

ρολόγια πρέπει να αφαιρούνται. 

 Να μην μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Νοσοκομείου και μετά να επιστρέφουν στον 

χώρο τροφίμων και να μην φέρουν δικά τους πρόσωπα μέσα στους χώρους των μαγειρείων. 

 Να έχουν καθαρά μαλλιά δεμένα πίσω εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα πλήρως με 

κάλυμμα κεφαλής (σκούφο) 

 Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από το 

χώρο εργασίας τους. 

 Σο προσωπικό που παρασκευάζει και διανέμει σε ασθενείς υψηλού κινδύνου πχ 

ανοσοκατεσταλμένους θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση και να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια 

τους κανόνες προστασίας των τροφίμων από επιμόλυνση ακόμη και με «αθώους» 

μικροοργανισμούς, αλλά επικίνδυνους γι’ αυτούς τους ασθενείς. 

 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ 

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη: 

  •Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση(με θεώρηση γνησίου υπογραφής) όπου να δηλώνει ότι ασχολείται 

αποκλειστικά με την  παροχή υπηρεσιών εστίασης και έχει τουλάχιστον 3 έργα του υπό ανάθεση 

έργου σε αντίστοιχο νοσοκομείο 

 Να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό της καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης σε ευθύνη και έξοδα της, μη έχοντας το Νοσοκομείο οποιαδήποτε σχέση με 

το προσωπικό αυτό. 

 Η εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της τον κίνδυνο της 

αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες κα παρεπόμενες ζημιές καθώς και για υλικές 

ζημιές που προκαλούνται από υπαιτιότητα της εταιρείας ή των υπαλλήλων σε περιουσία τρίτων. Σο 

Νοσοκομείο, το εν γένει προσωπικό του καθώς και η περιουσία του Νοσοκομείου θεωρούνται 

τρίτοι σύμφωνα με τους όρους της διασταυρούμενης ευθύνης και καλύπτονται από την ως άνω 

ασφάλιση.   

 Ο εργολάβος υποχρεούται και  είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή 

βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε 

οιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου (εργολάβου ή 

των εργασιών του ή των παραλείψεών του). 

 Ο εργολάβος υποχρεούται μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο να καταθέτει σ' αυτό στο 

τέλος κάθε μηνός ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει τον  επόμενο 

μήνα θεωρημένη από το Τπουργείο Εργασίας. 

Επίσης στο πρώτο δεκαήμερο του επομένου μηνός υποχρεούται να καταθέτει στο Νοσοκομείο  

ονομαστική κατάσταση με πλήρη πίνακα ανάλυσης μισθού και κρατήσεων των εργαζομένων του 

προηγουμένου μήνα υπογεγραμμένη από όλους τους εργαζόμενους με την  ένδειξη ότι έχουν 

εξοφληθεί (πρωτότυπο). Η κατάσταση θα φέρει τις πρωτότυπες υπογραφές των εργαζομένων. 

 Επίσης το Νοσοκομείο θα μπορεί να ελέγχει την έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων του  

εργολάβου στο Ι.Κ.Α ΣΕΑΜ (καταθέτοντας ο εργολάβος κάθε μήνα βεβαίωση μη οφειλής  προς το 

ΙΚΑ) ως και του φόρου Μισθωτών υπηρεσιών καθώς και του Υ.Π.Α. ε περίπτωση που δεν 



τηρούνται οι υποχρεώσεις της παρούσης παραγράφου, το Δ. του επιβάλει άνευ ετέρας 

διαδικασίας κατά περίπτωση και μήνα, πρόστιμο 1.000 Ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής 3.000 

Ευρώ παρακρατούμενα από το μηνιαίο τίμημα ενώ ταυτόχρονα το Νοσοκομείο καταγγέλλει την 

σύμβαση και κηρύσσει τον εργολάβο έκπτωτο με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Νοσοκομείου. 

 Ο εργολάβος υποχρεούται εάν δεν παρίσταται ο ίδιος συνεχώς, να διαθέτει υπεύθυνο υπάλληλο 

για επίβλεψη του έργου, ο οποίος θα πληρεί τις αναγκαίες προϋπόθεσης εκπροσώπησης. 

ημειώνεται ιδιαίτερα ότι η επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς του Νοσοκομείου θα 

γίνεται από τον ανάδοχο και απαγορεύεται ρητά η εκπροσώπησή του από οποιονδήποτε άλλον. 

 Εάν για λόγους ανωτέρας βίας υπάρξει ανάγκη έκτακτης εκπροσώπησης του εργολάβου από 

άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο κάθε φορά άτομο, ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι ο 

εκπρόσωπος θα πληρεί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για νόμιμη και ισάξια εκπροσώπηση του 

εργολάβου. 

 Ο εργολάβος υποχρεούται όλο το προσωπικό του να το έχει ασφαλίσει στο ΙΚΑ ΣΕΑΜ και λοιπά 

ασφαλιστικά ταμεία. 

 Σο Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του εργολάβου να εργάζεται αν δεν είναι 

ασφαλισμένος και δεν προσκομίσει στο Νοσοκομείο φωτοτυπία του ασφαλιστικού του, βιβλιαρίου 

εντός διμήνου από αναλήψεως καθηκόντων ενός εκάστου. 

 ε περίπτωση που δεν τηρείται το περιεχόμενο της συγκεκριμένης παραγράφου το .Δ του επιβάλλει 

πρόστιμο παρακρατούμενο από το μηνιαίο τίμημα εκ 600 Ευρώ κατά άτομο.  

 Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 

που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Σο Νοσοκομείο δεν έχει καμία αστική ευθύνη για κάθε 

αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε υπαλλήλου του εργολάβου και η υποχρέωσή του, εξαντλείται 

πλήρως με την καταβολή της κάθε μήνα αμοιβής του εργολάβου. 

 Ο εργολάβος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα 

είναι υπεύθυνος έναντι των Κρατικών Αρχών για όλο το χρόνο εργασίας του και για όλες τις ημέρες 

της εβδομάδας και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω 

πλημμελούς παροχής υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις του εργολάβου εξακολουθούν να υφίστανται 

αναλλοίωτες και στην περίπτωση κατά την οποία το Νοσοκομείο δεν καταβάλει το εργολαβικό 

αντάλλαγμα ή μέρος αυτού συνεπεία επιβολής προστίμων ή πρόσκαιρης οικονομικής ή 

διαδικαστικής αδυναμίας. 

 

ΑΛΛΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 Οφείλει να διαθέτει κατάλληλο αντικαταστάτη ομοίων προσόντων που θα εγκριθεί από το 

Νοσοκομείο σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε ατόμου για λόγους ανωτέρας βίας ή κατά την 

διάρκεια της νόμιμης άδειάς του. 

 Σο Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε ατόμου με το 

κατάλληλο αντικαταστάτη, σε περίπτωση που ο υπάλληλος οποιασδήποτε βάρδιας αποδειχθεί 

ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή δεν τήρησε την κατάλληλη επαγγελματική 

συμπεριφορά και της οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου. ε περίπτωση που 

ζητηθεί τέτοια αντικατάσταση η εταιρία υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα γιατί σε 

περίπτωση αδυναμίας της, αυτό αποτελεί καταγγελία της σύμβασης από το Νοσοκομείο. 

 Οι υπάλληλοι της εταιρίας διανομής γευμάτων φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια τους 

αντιβαίνουσα στον ποινικό κώδικα. 

 Τποβάλλεται μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού στο οποίο εμφανίζεται η υπηρεσία 

κάθε υπαλλήλου και θα κοινοποιείται σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου. 

 Θα υποβάλλει στο Νοσοκομείο ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα απασχολεί, η οποία 

θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα των ποινικών τους μητρώων με πλήρες βιογραφικό σημείωμα 

στο οποίο θα υποβάλλεται σε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη. 

 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1. ΠΑΠΑΛΔΞΗ ΩΡΑΙΑΝΘΗ 

2. ΝΑΟΤΜ ΙΩΑΝΝΗ 

3. ΣΟΤΝΣΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 

 


