
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ   Αθήνα,  26/08/2021 

ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ     
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ – Ν.Π.Δ.Δ.   Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.  6609 

    
Ταχ. Δ/νση             :Τσόχα 5 Αθήνα ΠΡΟ: MYSERVICES ΑΕ 

Ταχ. Κώδ.             :115 21  Ελ. Βενιζέλου 135 – 137 

Γραφείο :Προμηθειών  Καλλιθέα, 176 72 

Πληροφορίες :Νταβατζίκος Αργ.   
Τηλέφωνο             :213 2031 060-061-062 Τηλ: 210 95 77 216 

FAX                      :210 6401 921 Fax: 210 95 77 515 

Email :promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr   Email: tenders@myservices.gr  
    

  ΚΟΙΝ.: ΠΑμεΑ Δυτικής Αθήνας 

 
 
ΘΕΜΑ : «Ανάθεση υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας για το ΠΑμεΑ Δυτικής Αθήνας». 

 

Σχετ.: 

1. Τα αρ. 32, 32α & 118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

2. Το αρ. 206 του ν.4820/2021. 

3. Η υπ ‘αριθμ. 4ο Θέμα εηδ/ 29ης Συνεδρίασης / 5-8-21 Απόφαση (ΑΔΑΜ: 

21REQ009093336). 

4. Η υπ’ αριθμ. οικ.6556/20-8-21 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

5. Η υπ’ αριθμ. 10562/25-08-2021 προσφορά σας. 

6. Η υπ’ αριθμ. 457/25-08-2021 Πράξη προέδρου (ΑΔΑΜ: 21AWRD009117790). 

7. Η υπ ‘αριθμ. 1531/2021 δέσμευση (ΑΔΑΜ: 21REQ009111863). 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4ο Θέμα εηδ/ 29ης Συνεδρίασης / 5-8-21 απόφαση ΔΣ 

αποφασίσθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης για την κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας που θα 

προκύψουν από την εφαρμογή του αρ. 206 του ν.4820/2021για θέση σε αναστολή του 

μόνιμου προσωπικού. 

Κατόπιν αυτών με την υπ’ αριθμ. 457/25-08-2021 Πράξη Προέδρου (ΑΔΑΜ: 

21AWRD009117790)  και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10562/25-08-2021 προσφορά, σάς 

ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας έως του ποσού των 14.973,00€ με 

ΥΠΑ (12.075,00€ χωρίς ΥΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ) της παρ. 2 του αρ. 

32, του αρ.32α & του αρ.118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει ως εξής:  

I. Την διάθεση 7 ατόμων με την ειδικότητα τουλάχιστον βοηθών νοσηλευτών ή 

βοηθών νοσοκόμων ή άλλων συναφή ειδικοτήτων, με πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριο τίτλο μέσης τεχνικής επαγγελματικής νοσηλευτικής σχολής ή τίτλων ή 

πτυχίων ή διπλωμάτων ΙΕΚ, επαγγελματικού λυκείου ή επαγγελματικής σχολής ή 

σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης συναφής αναγνωρισμένης από το κράτος 

εκπαιδευτικής μονάδας,  με άδεια άσκησης επαγγέλματος για πενθήμερη 8ωρη 

εργασία σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο εντός οποιαδήποτε ημέρας της 

εβδομάδας, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας που θα 

καταρτίζεται από το Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής. 
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II. Την έναρξη εργασίας ως εξής: 

1) Πέντε (5) άτομα από 30/08/2021 έως 29/09/2021 (ποσό 8.625,00€ χωρίς ΦΠΑ 

10.695,00€ με ΦΠΑ). 

2) Δύο (2) άτομα από 1/9/2021 έως 30/09/2021 (ποσό 3.450,00€ χωρίς ΦΠΑ 

4.278,00€ με ΦΠΑ). 

Για την παρούσα ανάθεση θα εκδίδεται το αντίστοιχο ξεχωριστό τιμολόγιο το οποίο θα 

παραλαμβάνεται από το οικείο Παράρτημα. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0639, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1531/2021 δέσμευση. 

Σύμφωνα με το αρ. 130 του ν.4270/2014 όπως ισχύει περί τύπου των συμβάσεων, 

παρακαλούμε για την υπογραφή του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, με την κατάθεση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης (χωρίς 

θεώρησης) ότι δεν εμπίπτετε σε κανέναν από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού του 

αρ. 73 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και ότι εφαρμόζετε και θα συνεχίσετε να 

εφαρμόζετε την εργατική, ασφαλιστική, φορολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία καθώς και 

την νομοθεσία προστασίας της υγιεινής των εργαζομένων. 

Παρακαλούμε πολύ για τις δικές σας ενέργειες.  

 
  Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ  
  ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ 
  Κ.Κ.Π.Π.Α. 
   
  ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 

 

 

υνημμένα:  

1.Σχέδιο σύμβασης 

 

 

Εσωτερική διανομή 

1.Γρ.Προέδρου 

2.Γρ. Δ/ντή 

3.Γρ. Π/Υ 

4.Γρ. Προμηθειών 
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