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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Δ/νση: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 
Ταχ.Κώδικας:71410 Ηράκλειο Κρήτης 
Τηλ.: 2813413198 
e-mail: kkppk.dioikisi@gmail.com  

Ηράκλειο, 01/09/2022  
Αρ. πρωτ. οικ. 1467 

 
 
 

 
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη παροχής Υπηρεσιών Εστίασης για χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προς κάλυψη 
επιτακτικών αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Χανίων 
προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά 
(12.269,49 €)  άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 15.214,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0439, CPV 55320000-9, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή. 
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Κρήτης, έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν 
σήμερα: 
Επί του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη:          
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα –Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»  

2. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-07-2010). 

3. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β.ΦΕΚ1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95. 

4. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 
οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ160/Α/8-8-2014). 

5. Την υπ’ αριθ. Δ1/54607/17731/30-12-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1138/31.12.2019) απόφαση της Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης» 

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010). 

7. Την αριθμ.Π1/3305 ΦΕΚ 1789/Β/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95. 

8. Τις επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά το Ν. 4820/2021, λόγω θέσης σε αναστολή υπαλλήλων του 
Κ.Κ.Π.Π.Κ. και της έκτακτης συγκυρίας από την πανδημία Covid 19 και των αυξημένων αναγκών που έχουν 
προκύψει από αυτήν.  

9. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει {του Ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 
171/13-11-2017), του Ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του Ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-
04-2019), του Ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) και του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ36/Α/9-3-2021).περί 
τροποποιήσεων του Ν.4412/2016}. 

10. Του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ( ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

mailto:kkppk.dioikisi@gmail.com
ΑΔΑ: 6ΤΞ3ΟΞΝ5-4ΡΤ





2  

11. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

12. Του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 66/Α/11-05-
2010) ΠΕΡΙ «δημιουργίας βάσης δεδομένων Παρατηρητηρίου τιμών…» 

13. Του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08- 2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από Διατάκτες». 

14. Τις επιτακτικές ανάγκες του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Κρήτης, για συνέχιση της παροχής υπηρεσιών εστίασης στο κτίριο του και για προφανείς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος αναγόμενους στην αναγκαιότητα διασφάλισης της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας 
αυτών και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του ετήσιου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών εστίασης. 

15. Προκειμένου να μην μείνουν τα Παραρτήματα χωρίς ζωτικό προσωπικό που θέσει τη λειτουργία τους σε άμεσο 
και ορατό κίνδυνο. 

16. Λόγω της έκτακτης και επείγουσας συγκυρίας που έχει δημιουργήσει η Πανδημία του COVID-19 για τις δομές 
κοινωνικής φροντίδας και την ανάγκη εφαρμογής των πρωτοκόλλων που προβλέπονται από την Πολιτεία. 

17. Την από 16/8/2022 διαβεβαίωση της Οικονομικής Προϊσταμένης του ΚΚΠΠΚ για τη ως άνω δαπάνη  
18. Την με αρ. πρωτ. ΔΥ /16-8-2022 Εισήγηση για πρόσληψη τεσσάρων τραπεζοκόμων της αναπληρώτριας 

Διευθύντριας του Π. ΑμεΑ Χανίων  
19. Την υπ’ αριθμ.: 556/3Ο/31η/16-08-2022 (ΑΔΑ: ΡΙΥΙΟΞΝ5-Ψ02) απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση σκοπιμότητας 

διαγωνιστικής διαδικασίας παροχής υπηρεσιών εστίασης στο ΚΚΠΠΚ. 
20. Το με αρ. πρωτ. 64/30-8-2022 αίτημα για ανάληψη πίστωσης για υπηρεσίες εστίασης, με ΑΔΑΜ: 

22REQ011161487 προς το Τμ΄. Λογιστηρίου του ΚΚΠΠ Κρήτης για τη δέσμευση συνολικού ποσού 15.214,17 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0439. 

21. Η με αρ. πρωτ. ΑΑΥ 456/30-8-2022 Απόφαση Ανάληψης Πίστωσης οικονομικού έτους 2022 με ΑΔΑΜ  
22REQ011169696 αναφορικά με τη δέσμευση πίστωσης ύψους 15.214,17€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον 
ΚΑΕ 0439. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη παροχής Υπηρεσιών Εστίασης για χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, προς κάλυψη 
επιτακτικών αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 
προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά 
(12.269,49 €)  άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 15.214,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0439, CPV 55320000-9, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την τιμή. 
 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71410 

Τηλέφωνο /  Φαξ 2813414166 / 2813413179 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pak@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες1 Ματθαιάκη Αρετή, Τηλ 2813413198, e-mail: kkppk.dioikisi@gmail.com 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  
(URL) 

www.pronoianet.gr 

 

                                                      
1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 

53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής2 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης είναι ΝΠΔΔ, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών περίθαλψης, διαβίωσης, 
εκπαίδευσης & υγείας, ατόμων με αναπηρία, ανήλικων και γερόντων. 

 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 
Είδος διαδικασίας  
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / 
προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C. 
Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή. 
Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 
2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: https://isupplies.gr/auth/register. 
Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα 
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, Τηλ: 2103601671. 
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης4 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, για 
το οποίο διενεργείται η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. : 0439 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 5 
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάδειξη μειοδότη παροχής Υπηρεσιών Εστίασης, με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεση, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι εξάντλησης του ποσού της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης, προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω (πίνακας 1& 2). 
Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσας αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα 
εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (12.269,49 €)  άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 15.214,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%, ΚΑΕ 0439, CPV 55320000-9]- 
 
1.4 Κριτήρια Ανάθεσης 

 
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση μόνο την 
τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.  
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου, που θα προκύψει από την σχετική διαδικασία, δύνανται να διακοπούν 
αζημίως για το Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης και πριν τη λήξη του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, εφόσον υπογραφεί ετήσια 
σύμβαση για όμοιες υπηρεσίες, από την ετήσια διαγωνιστική διαδικασία του Κέντρου. 

                                                      
2 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου κλπ. 

και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 

2 και 3 του ν. 4412/2016 

3 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ.  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) 

Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική 

προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

4 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 

5 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η πίστωση 

για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
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Σε περίπτωση που οι προσφορές ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη το αίτημα θα ακυρώνεται και θα 
ξαναδημοσιεύεται . 
 
Πριν την ανάληψη υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια της σύμβασης οι ανάδοχοι θα πρέπει να φροντίζουν να 
παραδίδουν στον υπεύθυνο Covid 19 του Παραρτήματος τις δηλώσεις αποτελέσματος self-test για τους 
εργαζομένους που απασχολεί σε κάθε Παράρτημα, ανάλογα με τις εκδοθείσες κάθε φορά οδηγίες. 
 
Εκτός της οικονομικής προσφοράς και προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμούαπόδιαδικασίεςσύναψηςδημοσίωνσυμβάσεωντωνπαρ.1και2τουάρθ.73τουΝ.4412/2016,παρακαλο
ύμεγιατηνεπιπλέοναποστολή και υποβολή: 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφεται ότι: 

1. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 τουν.4412/2016 

2. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

3. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συμμορφώνονται με τους όρους (παραδοτέα) της παρούσας 
πρόσκλησης 

4. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρ.18 του ν.4412/2016 

5. Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο(2)διενεργηθέντες ελέγχους και 

6. Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσία 
β. Φορολογική ενημερότητα, οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως 

στηνπερίπτωσηπουδεναναφέρεταιχρόνοςισχύοςναέχειεκδοθείέωςτρεις(3)μήνεςπριντηνυποβολή της 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της. 
Διευκρινίσειςθαδίνονταιμόνομέσωμηνύματοςηλεκτρονικούταχυδρομείου. 
 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού 

 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:01/09/2022 και ώρα 15.00  
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη 06/09/2022 και ώρα 15:00. 
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη 07/09/2022 και ώρα 10:00 

 
 

1.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ) ΕΣΤΙΑΣΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑμεΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Η στολή εργασίας θα είναι σύμφωνη με τα σχέδια και χρώματα του Κέντρου. Θα είναι πάντα καθαρή και θα 
αλλάζει τακτικά (κάθε φορά που είναι βρώμικη και τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) σύμφωνα με τους 
κανόνες υγιεινής, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ασφάλειας των τροφίμων. Η δαπάνη για τη στολή 
και το κόστος καθαρισμού της θα επιβαρύνει την εταιρεία.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί μόνο πλήρως εμβολιασμένο κατά του κορωνοϊού προσωπικό, και 
λόγω των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού στα Παραρτήματα τα οποία φιλοξενούν 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, να απασχολεί πάντα το ίδιο προσωπικό και όχι αυτό να εναλλάσσεται.  

 Απαιτείται η χρήση γαντιών ή άλλων μέτρων προστασίας. 
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 Για τον χώρο αποδυτηρίων του προσωπικού του συνεργείου θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη από το κάθε 
Παράρτημα. 

 Το προσωπικό της εταιρείας θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. 

 Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω, το Κέντρο δικαιούται την επιβολή 
κυρώσεων, περί μη τήρησης των όρων της σύμβασης, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

1. Παραλαβή και διανομή φαγητού στους ασθενείς 

2. Σερβίρισμα των κυρίων και ενδιάμεσων γευμάτων. Ανάλογα με τον τρόπο διανομής των τροφίμων στο Κέντρο, 
προκύπτουν και οι υποχρεώσεις ετοιμασίας των δίσκων σερβιρίσματος (Προετοιμασία - μεριδοποίηση 
τροφίμων πχ πλύσιμο  και κοπή φρούτων, λαχανικών, τυριών κ.λπ.) 

3. . Σε κάθε περίπτωση οι τραπεζοκόμοι πριν από το σερβίρισμα συμβουλεύονται τον κατάλογο με τα ονόματα 
και τις δίαιτες των περιθαλπόμενων. 

4. Στη συνέχεια περισυλλέγουν τα άπλυτα σκεύη (πιάτα–δίσκοι, σερβίτσια κλπ.), τα πλένουν (χειρωνακτικά ή στο 
πλυντήριο πιάτων), τα στεγνώνουν και τα αποθηκεύουν σε καθαρά ντουλάπια τα οποία τουλάχιστον μια φορά 
την εβδομάδα καθαρίζονται από τούς/τις τραπεζοκόμες. Τα πλυντήρια πιάτων επίσης καθαρίζονται από 
τούς/τις τραπεζοκόμες τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. 

5. Από τον υπεύθυνο του τμήματος διατροφής ή τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, του Κέντρου, 
περιγράφονται λεπτομερώς και με χρονοδιάγραμμα οι υποχρεώσεις των τραπεζοκόμων. 

6. Η κουζίνα, οι πάγκοι, οι θερμοτράπεζες και τα τροχήλατα καρότσια μεταφοράς τροφίμων θα καθαρίζονται - 
απολυμαίνονται από τους/τις τραπεζοκόμες. Ο τρόπος καθαρισμού- απολύμανσης περιγράφεται λεπτομερώς 
από το Κέντρο. Η δαπάνη για τα καθαριστικά- απολυμαντικά και σκεύη καθαρισμού βαρύνει το Κέντρο. 
Υπάρχει λεπτομερής οδηγός καθαρισμού των χώρων διαχείρισης τροφίμων στο Κέντρο. 

7. Περισυλλογή απορριμμάτων και υπολειμμάτων τροφίμων. 

8. Όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, η κουζίνα κλειδώνεται και το κλειδί παραδίδεται στην υπηρεσία που ορίζει 
το Κέντρο. 

 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
1. Οι τραπεζοκόμοι στο τέλος κάθε γεύματος φροντίζουν για την περισυλλογή απομάκρυνση των υπολειμμάτων 

τροφίμων και σκουπιδιών από τους  χώρους διανομής των τροφίμων. Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε 
κατάλληλους πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους, τα μεταφέρουν σε σημείο που το Κέντρο ορίζει ως 
σημείο συλλογής σκουπιδιών για την οριστική απομάκρυνσή τους από το Κέντρο. 

2. Εάν χρησιμοποιούνται ως δοχεία απορριμμάτων ειδικοί κάδοι που μέσα τοποθετούνται οι πλαστικοί σάκοι, 
θα καθαρίζονται τακτικά και θα απολυμαίνονται περιοδικά εσωτερικά και εξωτερικά από τους / τις 
τραπεζοκόμους, σε χώρους που το Κέντρο θα ορίσει και σε καμία περίπτωση στο χώρο διανομής των 
τροφίμων (κουζίνα). 

3. Τα υγρά απόβλητα θα απομακρύνονται επίσης με τρόπο υγιεινό, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει το 
Κέντρο. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας, από κάθε πρόσωπο που κινείται σε χώρους όπου γίνονται 
εργασίες με τρόφιμα και το οποίο θα φορά κατάλληλο και καθαρό ρουχισμό. Η εταιρεία και ο επόπτης αυτού 
έχουν την ευθύνη της τήρησης από το προσωπικό όλων των κανόνων υγιεινής και των πρακτικών που 
διασφαλίζουν την υγιεινή  
Το προσωπικό του αναδόχου καθώς και οι εκτελούμενες από αυτό εργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
ισχύουσες υγειονομικές και άλλες σχετικές διατάξεις. 
των ατόμων και προστατεύουν τα τρόφιμα από επιμολύνσεις. 
α) Γενικά μέτρα καθαριότητας - ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Τα άτομα που θα εργάζονται στους χώρους παρασκευής και διανομής των γευμάτων: 

1. Θα φροντίζουν για την καθαριότητα των χεριών τους. 
2. Δε θα καπνίζουν, τρώνε, πίνουν και καλλωπίζονται στο χώρο των τροφίμων και κατά το χειρισμό των 

τροφίμων. 
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3. Θα καλύπτουν τις πληγές στα χέρια τους με αδιάβροχο επίδεσμο, έντονου χρώματος, ώστε να αναγνωρίζετε 
εύκολα αν έχει αποκολληθεί. 

4. Δε θα μετακινούνται άσκοπα στους χώρους του Κέντρου και μετά να επιστρέφουν στο χώρο των τροφίμων. 
5. Θα έχουν καθαρά μαλλιά.,  
6. Οι χειριστές τροφίμων (μάγειροι, τραπεζοκόμοι) θα είναι καθαροί, θα έχουν περιποιημένη και καθαρή κόμη 

η οποία θα είναι καλυμμένη πλήρως με κάλυμμα κεφαλής (σκούφο). Ομοίως εφόσον διατηρούν γενειάδα. 
Δε θα φορούν κοσμήματα και δε θα έχουν ψεύτικα ή βαμμένα νύχια, γιατί αποτελούν κίνδυνο επιμόλυνσης 
των τροφίμων. Τα νύχια θα είναι κομμένα. Σκουλαρίκια, βέρες, δακτυλίδια, ρολόγια κ.λπ. θα αφαιρούνται 
πριν την ανάληψη της εργασίας. 

7. Κατά τη διάρκεια της εργασίας θα φορούν ανοιχτόχρωμη μπλούζα καθώς και ομοιόμορφη ποδιά και 
κάλυμμα κεφαλής, αν ασχολούνται με την παρασκευή, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων και γενικά 
θα έχουν άψογη εμφάνιση (άρθρο36,ΥΔ Αιβ/8577/83). 

8. Η στολή θα αφαιρείται όταν απομακρύνονται για διάφορους λόγους από το χώρο εργασίας τους.  
9. Επίσης το προσωπικό εστίασης θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί με βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα 

βεβαιώνονται ότι ο κάτοχος του πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή 
άλλο νόσημα, μη συμβατό με την απασχόλησή του. 

10. Επίσης είναι υποχρεωμένοι όταν ζητηθεί από την υπηρεσία να πραγματοποιήσουν εργαστηριακές 
εξετάσεις όπως εξετάσεις πτυέλων, παρασιτολογικές, καλλιέργεια κοπράνων κ.α. τα αποτελέσματα των 
οποίων θα παραδίδονται στην ορισμένη ανά Παράρτημα Επιτροπή καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. 
 

β) Πλύσιμο χεριών 
1. Απαραίτητο είναι το πλύσιμο χεριών: 
2. Μετά την χρήση της τουαλέτας 
1. Όταν είναι βρώμικα ή μολυσμένα. 
2. Μετά από βήχα, φτέρνισμα, φύσημα της μύτης. 
3. Μετά από άγγιγμα οποιουδήποτε τμήματος της κεφαλής. 
4. Όταν πιάσει ωμά τρόφιμα (κρέας, ψάρι, αυγά, πουλερικά) ή οποιαδήποτε τυχόν μολυσμένο τρόφιμο. 
5. Μετά την χρήση δοχείων απορριμμάτων 

 
 
Κανόνες υγιεινής: 
Πλύσιμο χεριών πάντα πριν αγγίξουν τρόφιμα ή σκεύη τροφίμων και μετά από επίσκεψη σε W.C. 
Δεν θα φορούν κοσμήματα στα χέρια (δακτυλίδια, βραχιόλια κλπ.) 
Δεν θα χειρίζονται τρόφιμα ή σκεύη τροφίμων όταν έχουν πληγές, τραύματα η εγκαύματα. Θα καλύπτονται καλά 
με αδιάβροχο επίδεσμο και με γάντι μικρά τραύματα ή εγκαύματα. 
Εργαζόμενος ο οποίος ασθενεί ή παρουσιάζει συμπτώματα που προσιδιάζουν με COVID-19 καθώς και με τα 
παρακάτω συμπτώματα δεν θα προσέρχεται στην εργασία ή στην περίπτωσή που αυτά εμφανιστούν κατά τη 
διάρκεια της εργασίας θα απομακρύνεται αμέσως και θα αντικαθίσταται 

- Διάρροιας, οποιασδήποτε διάρκειας και εντάσεως. 

- Βήχα, καταρροή με πυρετό 

- Εξάνθημα δερματικό, πληγές, δοθιήνες 

- Εγκαύματα και διαταραχές δερματικές 
Σε τέτοιες περιπτώσεις θα επισκέπτεται τον ιατρό και θα επιστρέφει στην εργασία μόνο όταν αναρρώσει. 
Γενικότερα θα επιμελείται την ατομική του καθαριότητα. 
Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εργασίας καθώς και στους χώρους των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης . 
 
Πλύσιμο σκευών μαγειρείων 
Τα σκεύη του μαγειρείου θα πλένονται στο πλυντήριο. Μεγάλα δε σκεύη τα οποία δεν χωρούν στο πλυντήριο θα 
πλένονται στο χέρι. Το πλύσιμο θα γίνεται ως εξής: 
Αφού απαλλαγούν από τα υπολείμματα φαγητών θα προπλένονται με άφθονο πολύ ζεστό νερό και σαπούνι ή 
άλλο κατάλληλο απορρυπαντικό ώστε να διαλυθούν τα λίπη, κατόπιν θα οδηγούνται στο πλυντήριο, αυτά δε που 
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προορίζονται για πλύσιμο στο χέρι θα σαπουνίζονται στη συνέχεια με ζεστό νερό και θα ξεπλένονται με άφθονο 
τρεχούμενο ζεστό νερό. 
Όλα τα σκεύη αφού πλυθούν θα τοποθετούνται στην ειδική σχάρα για στράγγιση, μετά την οποία θα 
σφουγγίζονται με καθαρές λευκές ή ανοιχτόχρωμες πετσέτες και θα τοποθετούνται στις προθήκες. 
 
Πλύσιμο σκευών τραπεζοκόμων 
Τα σκεύη θα πλένονται στο πλυντήριο ως εξής: Αφού απαλλαγούν από τα υπολείμματα φαγητών κλπ. θα  
τοποθετούνται στις ειδικές παλέτες, στη συνέχεια θα πραγματοποιείται πρόπλυση με ζεστό νερό υπό πίεση και 
κατόπιν θα οδηγούνται στο πλυντήριο. 
Μετά το πλύσιμο θα τοποθετούνται στις ειδικές προθήκες ώστε να προφυλάσσονται από ρύπους. 
Όσα σκεύη δεν εξέρχονται από το πλυντήριο στεγνά θα σφουγγίζονται με καθαρές ανοιχτόχρωμες πετσέτες. 
Τα υπολείμματα φαγητών θα αδειάζονται στους ανοξείδωτους κάδους με ποδομόχλειο και σκέπαστρο στους 
οποίους πάντοτε θα εμπεριέχονται μαύροι σάκοι, ποτέ στο δάπεδο. 
 
Μεταφορά-Διανομή φαγητών και συλλογή δίσκων 
Οι δίσκοι των φαγητών μετά την μεριδοποίηση, θα τοποθετούνται πάντα μέσα στα ειδικά τροχήλατα μεταφοράς, 
απαγορεύεται η τοποθέτηση δίσκων επάνω στα τροχήλατα. Και θα οδηγούνται πάντα μόνο μέσω του ειδικού 
ανελκυστήρα στους ορόφους. 
Κατά την μεταφορά και διανομή του φαγητού στους ορόφους, οι πόρτες των τροχήλατων θα παραμένουν 
κλειστές. 
Η συλλογή των σκευών μετά την σίτιση των ασθενών, θα πραγματοποιείται με τα ίδια τροχήλατα. Τα τροχήλατα 
θα οδηγούνται από το ειδικό ανελκυστήρα στον χώρο του  πλυντηρίου, όπου θα αδειάζονται τα υπολείμματα των 
τροφίμων στους ειδικούς κάδους. 
 
Καθαρισμός-Απολύμανση 
Τα τροχήλατα μεταφοράς θα πλένονται και θα απολυμαίνονται στον χώρο πλύσης τους κάθε φορά, μετά την 
συλλογή των σκευών σίτισης. 
Τα τραπεζάκια των ασθενών, τα πλυντήρια και οι πάγκοι στις κουζίνες και στον χώρο προετοιμασίας στα 
μαγειρεία, θα καθαρίζονται από το προσωπικό εστίασης και παραμένουν πάντα καθαρά. 
Σε συνεργασία με το συνεργείο καθαριότητας, οι χώροι πλύσης των μαγειρείων, ο χώρος της μεριδοποίησης και 
του πλυντηρίου, οι κουζίνες, ο ανελκυστήρας μεταφοράς φαγητού, θα παραμένουν πάντοτε καθαροί.  Για κάθε 
πρόβλημα στην λειτουργία των πλυντηρίων θα ειδοποιείται αμέσως το τμήμα διατροφής ή η τεχνική υπηρεσία 
για την αποκατάσταση της βλάβης. Τα υλικά καθαρισμού, θα χορηγούνται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης . 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΞΗΡΕΣΙΏΝ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
1. Θα υποβάλλει με την ανάληψη της σύμβασης πρόγραμμα εργασίας για τις ημέρες όλης της εβδομάδας και 

του μήνα που θα αντιστοιχεί τυπικά για όλους τους μήνες του χρόνου συμπεριλαμβανόμενων και των 
αργιών. Το τελικό πρόγραμμα θα καθορισθεί πριν την ανάληψη της εργασίας από την Εταιρεία σε 
συνεργασία με το Κέντρο και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

2. Θα τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία (ισχύουσα εργατική νομοθεσία), και τις διατάξεις για 
τις αμοιβές, ωράριο εργασίας, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κοινωνικών παροχών, 
αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 
που προκύπτει απ’ αυτές. Οι νόμιμες αποδοχές του προσωπικού που απασχολεί, δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, ενώ αυτές βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικές του δαπάνες το προσωπικό για κάθε είδους 
ατύχημα. Επίσης υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους 
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

3. Θα εκπληρώνει όλες της τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε 
τρίτο. 

4. Θα αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα 
γνωστοποιείται σ' αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Κέντρου. 

5. Θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστική και 
μόνη υπεύθυνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό της. 
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6. Ο ανάδοχος Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι ασφαλισμένο από αυτόν 
στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνον εφόσον έχουν τις 
απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ. Το 
Παράρτημα δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται 
ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του εργολάβου να εφοδιάζει το Παράρτημα με τα σχετικά επίσημα έγγραφα. 
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την 
ανάδοχο εταιρεία. 

7. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο της Εταιρείας να εργαστεί, αν δεν αποδείξει 
η Εταιρεία ότι είναι ασφαλισμένος, υποχρεούμενου της Εταιρείας να εφοδιάζει το Κέντρο με τα σχετικά 
επίσημα έγγραφα. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να 
καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με 
την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι του Παραρτήματος. 

9. Η εταιρεία υποχρεούται για την καθαριότητα των σκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την διανομή των 
γευμάτων καθώς επίσης και των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό (κουζίνα, μαγειρεία, 
καρότσια μεταφοράς κ.λπ.). 

10. Θα τηρεί βιβλία επικοινωνίας με τους αρμόδιους του Κέντρου με σκοπό την αναγραφή σ’ αυτά τυχόν 
παραλείψεων όσο και παραπόνων. 

11. Θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Κέντρου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες, 
οι οποίοι είναι και αρμόδιοι για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών. 

12. Το ΚΚΠΠΚ έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους το ίδιο (από το προσωπικό του) ή άλλος που αυτός θα 
ορίσει. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

13. Θα γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Κρήτης  Προσωπικό, ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης  και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των αποσκευών του κατά την 
αναχώρηση από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης  και τους λοιπούς χώρους που 
προβλέπονται από τη σύμβαση. 

14. Θα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό, ασθένειες 
και κάθε είδους απουσίες του τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες). 

15. Οι εργαζόμενοι θα είναι υποχρεωτικά εμβολιασμένοι για Τέτανο και Ηπατίτιδα Β' και COVID-19. 
16. Ο Ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτομα ή συγγενικά του τα 

οποία τους καθυστερούν στην εργασία τους. 
17. Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί προσωπικό που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά 

τη διάρκεια των εργασιών του Κέντρου. Οι υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους 
του Κέντρου. Ο Ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα που 
τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λπ.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να 
υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της συμβάσεως. 

18. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση από την εργασία κάθε μέλους 
του προσωπικού του Αναδόχου, αν κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες του 
υπεύθυνου και τους κανόνες του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 

19. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος, θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων 
που θα ορίσει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για την εποπτεία και τον έλεγχο των 
υπηρεσιών εστίασης. Τέτοιοι είναι οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι των αρμοδίων τμημάτων καθώς και οι 
αρμόδιες επιτροπές διαπίστωσης και ελέγχου των εργασιών. 

20. Εάν παρατηρηθεί αμέλεια του Αναδόχου σχετικά με τις συμβατικές του υποχρεώσεις η οποία διαρκεί παρά 
την όχληση των οργάνων εποπτείας τότε η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 
μπορεί να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε άλλο συνεργείο καταλογίζοντας σε βάρος του αναδόχου την 
δαπάνη την οποία θα παρακρατήσει είτε από την πιστοποίηση πληρωμής είτε από την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 

21. O Ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοι του να μη φέρουν στη δουλειά ξένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
και των τέκνων και λοιπών συγγενών. 

22. Να τηρεί τους όρους της Σύμβασης 
23. O Ανάδοχος φροντίζει να χρησιμοποιεί Προσωπικό αποδεκτό στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Κρήτης, ειδικευμένο, να πληροί τα κριτήρια της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας, άριστο στο είδος του, 
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άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο 
προσωπικό και στο ωφελούμενο πληθυσμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης που να 
έχει εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας και να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά 
τη διάρκεια των εργασιών του Κέντρου 

24. Οι υπάλληλοί του Αναδόχου δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Κέντρου. Η εταιρεία 
φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί της να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά λόγω 
της εργασίας τους (ιατρικό ή και επαγγελματικό απόρρητο κ.λπ.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει 
ακόμη και μετά το πέρας της συμβάσεως. 

25. Οι υπάλληλοι του Αναδόχου δεν επιτρέπεται να συνομιλούν με περιθαλπόμενους για την ασθένειά τους και 
την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να ασκούν κριτική για τις 
δραστηριότητες των γιατρών, του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να δίνουν 
συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Επίσης απαγορεύεται η συναναστροφή τους με τους ασθενείς, 
όπως και η προμήθεια σε αυτούς ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων κλπ. 

26. Ο Ανάδοχος φροντίζει ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών εστίασης να μην ενοχλούν τους ασθενείς, 
προσωπικό και επισκέπτες. Γι’ αυτό το λόγο λαμβάνει μέτρα ασφαλείας και ενημερώνει τους υπαλλήλους 
του για τη δέουσα συμπεριφορά τους. 

27. Μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου θα πρέπει να υπάρχει τακτική ενημέρωση. Για αυτό το σκοπό ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνεργάζεται με την επιτροπή ελέγχου εστίασης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης. 

28. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο 
προσωπικό ή στις κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις του Παραρτήματος ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού της ή των εργασιών του. 

 
Απαιτήσεις λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19): 
Λόγω της ύπαρξης και της μεγάλης διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,Ο Ανάδοχος φροντίζει να ενημερώνει τους 
υπαλλήλους του ότι υπόκεινται στο πρόγραμμα τακτικών και έκτακτων μοριακών ελέγχων ή ελέγχων μέσω Rapid-
test κατά την παροχή εργασίας τους, καθώς και πριν την ανάληψη καθηκόντων σύμφωνά με την κείμενη 
νομοθεσία.  
Οι υπάλληλοι του Αναδόχου επίσης, υποχρεούνται σε αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων και μέτρων κατά του 
COVID-19, όπως και σε υποχρεωτική ορθή χρήση μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και σε συμμόρφωση στις 
οδηγίες του Κ.Κ.Π.Π.Κ. σχετικά με το πλάνο ομαδοποίησης του προσωπικού.  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, και λόγω των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού στα 
Παραρτήματα τα οποία φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, να απασχολεί πάντα το ίδιο προσωπικό και όχι 
αυτό να εναλλάσσεται. 
 

 
Πρόσθετη κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών εστίασης σε έκτακτες περιστάσεις (π.χ. σεμινάρια, συναντήσεις ομάδων 
εργασίας κλπ.) ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τυχόν συμπληρωματικές εργασίες εστίασης σε προτεινόμενα 
διαστήματα (όχι παραπάνω από είκοσι ημέρες). 
 
Ωράριο Εργασίας  
Η παροχή υπηρεσιών εστίασης από τον ανάδοχο θα πραγματοποιείται με τους εξής όρους: Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες κατά τις ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Κυριακή) κατόπιν συνεννόησης με 
την Διευθύντρια του Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων όπως αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες 1 και 2. 
 

Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΧΑΝΙΩΝ  
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ) 

ΤΕΡΜΑ ΕΜΜ. ΠΙΜΠΛΗ, 
ΧΑΝΙΑ, ΤΚ 73100 

ΚΟΡΩΝΙΩΤΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

2821341308 /302 
/303 

 
Βιβλίο Παρουσιών και έλεγχος προσέλευσης προσωπικού.  
Τα μέλη της Επιτροπής Βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών, δύναται να διατηρούν στην υπηρεσία βιβλίο παρουσιών 
προσωπικού εστίασης όπου θα καταχωρείται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του, αλλά και ότι άλλο κριθεί 
σκόπιμο.  
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Συμπεριφορά και Αμφίεση Προσωπικού Εστίασης 

 Το Προσωπικό θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια στο χώρο εργασίας του.  

 Όλο το προσωπικό εργασίας δύναται να φορά ειδικές ποδιές εργασίας, ομοιόμορφες και πάντα καθαρές (το 
κόστος αμφίεσης βαρύνει τον Ανάδοχο). 

 
1.7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και 
σαράντα εννέα λεπτά (12.269,49 €)  άνευ ΦΠΑ 24%, ήτοι 15.214,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 0439 
Ο Ανάδοχος διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση της ποιότητας 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO9001:2008 ή ισοδύναμο. Η μη κατάθεση της πιστοποίησης συνιστά 
ακύρωση της προσφοράς από την διαγωνιστική διαδικασία. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης  προσωπικό για όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων-Κυριακών και Αργιών, για χρονικό διάστημα δύο 
μηνών στο Παράρτημα και μέχρι εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ως εξής: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
 

Ο επιμέρους προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στο Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης για δύο μήνες έχει ως εξής:  

 Παράρτημα ΑμεΑ  Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης 15.214,17 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 
1) ΥΕ Τραπεζοκόμων  Δευτέρα – Κυριακή Δύο Βάρδιες (2)καθημερινά,7:30 π.μ.–13:30 μ.μ. Εβδομαδιαίο 

σύνολο 7ημέρες Χ 6 ώρες Χ 2 βάρδιες = 84 ώρες. 
2) ΥΕ Τραπεζοκόμων  Δευτέρα – Κυριακή Δύο Βάρδιες (2)καθημερινά,15.00 μ.μ.–20:00 μ.μ. 

Εβδομαδιαίο σύνολο 7ημέρες Χ 5 ώρες Χ 2 βάρδιες = 70 ώρες. 
Πίνακας 1 

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ώρες /ΜΗΝΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 

ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 2 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Μισθοδοσία (μικτές ωρομίσθιες 
αποδοχές, περιλαμβάνουν εισφορά ΙΚΑ 
εργαζόμενου) των απασχολουμένων 
συμπεριλαμβανομένου του 
εργολαβικού κέρδους 

666,82 9,20 € 6.134,74 € 12.269,49 € 

Σύνολα καθαρών αξιών (άνευ Φ.Π.Α) 6.134,74 € 12.269,49 € 

Σύνολα καθαρών αξιών (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) 7.607,08 € 15.214,17 € 

 
Πίνακας 2 

Ανάγκες σε προσωπικό ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 

Α/Α 
Παράρτημα 
Κ.Κ.Π.Π.Κ. 

ΒΑΡΔΙΕΣ 
ΩΡΕΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΜΗΝΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΜΕΑ 
ΧΑΝΙΩΝ 

2 84 363,72 Τραπεζοκόμοι 2,1 

2 Πρωινές Βάρδιες 
7 ημέρες την 

εβδομάδα 6 ώρες 
ημερησίως ανά 

άτομο  
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2 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΜΕΑ 
ΧΑΝΙΩΝ 

2 70 303,10 Τραπεζοκόμοι 1,75 

2 Απογευματινές 
Βάρδιες 7 ημέρες 
την εβδομάδα 5 
ώρες ημερησίως 

ανά άτομο 

  ΣΥΝΟΛΑ 4 154 666,82   3,85   

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΚ 
 

 
ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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