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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 88/2021 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την διαγωνιστική 

διαδικασία με απ’ ευθείας ανάθεση με τίτλο ¨Παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων 
(Μάγειρες) του Νοσοκομείου – CPV 55322000-3, σε αντικατάσταση των δύο μαγείρων μας που 
είναι σε αναστολή εργασίας, του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»¨, 
αρχικού προϋπολογισμού 14.880,00€ με το νόμιμο Φ.Π.Α.(24%). 

Έχοντας υπόψη: 
1. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 
3. το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και συγκεκριμένα τις διατάξεις του αρ. 118 του Ν. 
4412/2016 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10075/26-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα της Αναπλ. Προϊσταμένης Τμήματος 
Διατροφής (με ΑΔΑΜ: 21REQ009493680). 

5. Το υπ’ αριθμ. 10480/05-11-2021 Τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη για την υπηρεσία. 
6. Την υπ’αριθμ. 51η/θέμα 3ο/05.11.2021 Απόφαση του Δ.Σ. (με ΑΔΑ: 6ΙΜΚ46907Γ-ΟΙΣ) περί έγκρισης 

της σκοπιμότητας και της προσφυγής στη διαδικασία  με απ’ ευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

7. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 1368-05/11/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ91Η46907Γ-Ξ38) 
με την οποία διατέθηκε πίστωση ύψους 14.880,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) για το οικ. έτος 2021-2022 με 
Φ.Π.Α. (24%) για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων (Μάγειρες) του Νοσοκομείου – 
CPV 55322000-3,  σε αντικατάσταση των δύο μαγείρων μας που είναι σε αναστολή εργασίας, του 
Νοσοκομείου.  

8. Το υπ’αριθμ. 1368-05/11/2021 Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009494982 2021/11/08. 
 
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής 
γευμάτων (Μάγειρες) του Νοσοκομείου – CPV 55322000-3,  σε αντικατάσταση των δύο μαγείρων μας 
που είναι σε αναστολή εργασίας, του Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», αρχικού 
προϋπολογισμού 14.880,00€ με το νόμιμο Φ.Π.Α.(24%), σε βάρος των ΚΑΕ: 0439α, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στo υπ’αριθμ. 10075/26-10-2021 αίτημα της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Διατροφής. 
 
 
 
 





 2 

 
 
Με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από τον οικονομικό 
φορέα. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, όπως 
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. 
2. Επιπλέον, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης στη περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, με την υποβολή της προσφοράς πρέπει να μας 
προσκομίσει: 
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 
3. Έντυπο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. 

4. Έντυπο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
Ο αριθμός των ατόμων που χρειαζόμαστε είναι δύο Α΄ μάγειρες σε 5ήμερη 8ωρη απασχόληση –

συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων, Κυριακών και αργιών. Το ωράριο των μαγείρων θα είναι: 6:00 π.μ. 

έως 14:00 μ.μ. και 11:00 π.μ. έως 19:00 μ.μ. προκειμένου να καλύπτονται η πρωινή και απογευματινή 

βάρδια αντίστοιχα για την παρασκευή των γευμάτων. Το πρόγραμμα εργασίας των 2 ζητούμενων 

μαγείρων θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος και θα εκπονείται από την 

προϊσταμένη διαιτολόγο. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά τον μάγειρα που είναι σε 

ρεπό ή άδεια (κανονική ή αναρρωτική). Η χρονική περίοδος απασχόλησης των 2 μαγείρων θα είναι τρεις 

(3) μήνες σίγουρα ή συν τρεις μήνες, δηλαδή 6 μήνες συνολικά σε περίπτωση παράτασης. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

Διευκρινίζεται ότι τ’ άτομα που θα εργασθούν για την παροχή υπηρεσιών εστίασης  του 

Νοσοκομείου πρέπει απαραιτήτως να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της 

Ε.Ε., ή νόμιμη παραμονή με άδεια εργασίας.  

Α. Οι μάγειρες οφείλουν να έχουν: 

1. α)  Ελληνική καταγωγή ή β) να κατάγονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,αλλά να γνωρίζουν 

πολύ καλά την ελληνική γλώσσα (γραφή και ανάγνωση), για να χρησιμοποιούν σωστά τις γραπτές 

οδηγίες για τις δίαιτες των ασθενών.  

2. Πτυχίο μαγειρικής τέχνης.  

3. Τουλάχιστον έναν χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας σε χώρους μαζικής εστίασης.  

4.Yψηλό βαθμό ατομικής καθαριότητας και υγιεινής και να φορούν κατάλληλο, καθαρό και 

προστατευτικό ρουχισμό.  

5. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο. 
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6. Να γνωρίζουν τις ορθές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας κατά την παραγωγή και διανομή των 

τροφίμων. 

7. Να είναι αρτιμελείς και υγιείς και με Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ.  

8. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για covid-19. 

Επισημαίνεται ότι, 

Απαγορεύεται με οποιαδήποτε ιδιότητα η απασχόληση σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε 

ατόμου εκ μέρος του αναδόχου, εάν είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες, ότι πάσχει από νόσημα που 

μεταδίδεται μέσω των τροφίμων ή ατόμου που έχει προσβληθεί από δερματική μόλυνση και υφίσταται 

άμεσος ή έμμεσος κίνδυνος επιμόλυνσης των τροφίμων από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά  από τους 

εργαζόμενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων υγείας.  Σε περίπτωση που η 

εταιρεία / επιχείρηση παραβαίνει τους παραπάνω όρους το Νοσοκομείο δικαιούται σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για τρείς (3) μήνες. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 15/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

στην Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ή στο email: promithies@pammakaristos-hosp.gr. 

Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας.                                                                               

                                                                

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

                                                                                                ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 




