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ΕΙΔΙ  ΚΟΙ      ΟΡΟΙ  

ΓΙΑ     ΜΙΣΘΩΣΗ     ΑΡΙΘΜΟΥ     ΔΩΜΑΤΙΩΝ,     ΜΕ     ΠΛΗΡΗ     ΔΙΑΤΡΟΦΗ     ΚΑΙ   
ΛΗΨΗ     ΕΝΟΣ     (1)     ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ     ΛΟΥΤΡΟΥ     ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ     ΠΡΟΣ   
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ     ΤΩΝ     ΑΝΑΠΗΡΩΝ     ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ     ΔΕΠΑΘΑ  

                             

Διακήρυξης     Ανοικτού     Διαγωνισμού     για     τη     σύναψη     Συμφωνίας     -     Πλαισίου     για     το   
έργο     με     τίτλο     «Παροχή     υπηρεσιών     Διαμονής,     Διατροφής,     Λουτροθεραπείας     -   
Αεροθεραπείας     στα     Κ.Λ.Α.Π.     δικαιούχων      της     ΔΕΠΑΘΑ     έτους     2014»  

Π     Ε     Ρ     Ι     Γ     Ρ     Α     Φ     Η      Φ     Υ     Σ     Ι     Κ     Ο     Υ      Α     Ν     Τ     Ι     Κ     Ε     Ι     Μ     Ε     Ν     Ο     Υ  

1.  Ο εκμισθωτής οφείλει να μισθώσει αριθμό επιπλωμένων δίκλινων ή 
μονόκλινων δωματίων ύπνου αποκλειστικής χρήσης δικαιούχων Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, με WC εντός των δωματίων και να παρέχει πλήρη διατροφή στους 
λουόμενους αναπήρους, καθώς και ενός ιαματικού λουτρού ημερησίως. Σε κάθε 
λουτρική σειρά θα προβλέπονται δεκαεπτά (17) διανυκτερεύσεις με μία ημέρα κενό 
μεταξύ αυτών. Οι δικαιούχοι λουτροθεραπείας εγκρίνονται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ.

2. Ενδεικτικός αριθμός λουομένων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου για τη 
λουτρική περίοδο από Ιούνιο 2014 μέχρι Σεπτέμβριο 2014 υπολογίζεται κατά ΚΛΑΠ 
ενδεικτικά ως εξής:
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ : 70 άτομα
ΑΙΔΗΨΟΥ : 260 άτομα
ΙΚΑΡΙΑΣ : 40 άτομα
ΛΑΓΚΑΔΑ : 90 άτομα
ΜΕΘΑΝΑ : 100 άτομα
ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ : 20 άτομα
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ : 20 άτομα

ο δε ακριβής αριθμός θα προσδιορίζεται 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης 
κάθε λουτρικής σειράς. Η κατανομή των δικαιούχων διαφοροποιείται, με βάση το 
αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, τη λειτουργία ή μη ενός ή περισσοτέρων 
Κ.Λ.Α.Π. καθώς και σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες και διαθεσιμότητες των 
υπολοίπων Κ.Λ.Α.Π.

3. Ο εκμισθωτής, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, θα πρέπει να 
προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της τελικής δαπάνης.

4. Το Ξενοδοχείο πρέπει απαραίτητα να παρέχει - διαθέτει ευκολίες 
μετακίνησης εντός του χώρου του, δεδομένου της ειδικής κατηγορίας των δικαιούχων 
λουτροθεραπείας (ηλικία, άτομα με αναπηρία κλπ) και φωτισμό καθ΄ όλο το 24ωρο. 
Παράλληλα να έχει εξασφαλίσει την παροχή ιατρικής συνδρομής (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη) σε περίπτωση που καταστεί ανάγκη.
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5. Τα δωμάτια να είναι δίκλινα ή μονόκλινα, με αριθμό καθισμάτων ίσο με τα 
κρεβάτια και ίσος αριθμός κομοδίνων, ντουλάπα, κρεμάστρες, πορτατίφ, νιπτήρα με 
τρεχούμενο νερό και ντουζιέρα. Να διαθέτουν ανεμιστήρα οροφής ή κλιματιστικό ή άλλο 
αντίστοιχο μέσον. 

6. Να διαθέτει πέραν των προαναφερθέντων δωματίων, χώρο για ιατρείο και 
εξεταστήριο, καθώς και δωμάτιο για τη διαμονή αντιπροσώπων –  επισκεπτών της 
ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ για έλεγχο εφαρμογής των όρων της σύμβασης όποτε απαιτηθεί 
χωρίς επιπλέον χρέωση.

7. Το Ξενοδοχείο να παρέχει ιαματικά λουτρά στους αναπήρους, η δε 
μετακίνηση από και προς τα λουτρά, για τη λήψη ιαματικού λουτρού, θα γίνεται με 
μέριμνα του μειοδότη ή ανάδοχου αναλόγως της εγγύτητας και της προσβασιμότητας σε 
αυτά.

8. Το Ξενοδοχείο, να παρέχει καθημερινή καθαριότητα δωματίων και 
κοινόχρηστων χώρων και να αλλάζει τα κλινοσκεπάσματα τρεις (3) φορές την εβδομάδα 
κατ’ ελάχιστο και πλέον αυτών όταν χρειαστεί λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.

9. Το Ξενοδοχείο να παρέχει ασφάλεια στους διαμένοντες, καθ’  όλο το 
24ωρο, υλοποιούμενη δια της παρουσίας ενός υπαλλήλου στην υποδοχή (Reception). 

10.  Το Ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει τηλέφωνο ή καρτοτηλέφωνο για την 
εξυπηρέτηση των αναπήρων καθώς και τηλεομοιοτυπικό (FAX).

11. Το Ξενοδοχειακό Συγκρότημα να διαθέτει πλήρες σύστημα πυρασφαλείας.

12. Η παρασκευή και παράθεση διατροφής των αναπήρων θα ενεργείται με 
μέριμνα του οικείου ξενοδοχείου και σύμφωνα με το συνημμένο τροφολόγιο – συσσίτιο, 
όπως προσθήκη «1». Ο εκμισθωτής θα υποβάλλει 2-3 εργάσιμες ημέρες, πριν από 
κάθε λουτρική περίοδο, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) προς  ΔΕΠΑΘΑ/Τμ.ΔΜ (210-
34.79.972) πρόγραμμα συσσιτίου. Η διατροφή θα παρατίθεται εντός ή πλησίον του 
Ξενοδοχείου.

13. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη, για τις συνηθισμένες από 
τη χρήση, φθορές και για τις ζημιές που θα προκύψουν από ανώτερη βία ή από κακή 
κατάσταση των κτιρίων, λουτρικών εγκαταστάσεων και των διαφόρων σκευών. Πριν από 
την εγκατάσταση των αναπήρων κάθε περιόδου θα γίνεται έλεγχος από τον εκπρόσωπο 
της επιχείρησης και της υπηρεσίας, ως προς την πληρότητα και την κατάσταση των 
δωματίων και των υλικών που βρίσκονται εντός.

14. Ο εκμισθωτής απαραιτήτως πρέπει να εξασφαλίσει την παρουσία 
λουτρονόμων για τη λουτροθεραπεία.
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15. Κατά την Λουτρική Περίοδο, δεν θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

16. Ακριβής διάρκεια λουτρικών σειρών όπως παρακάτω: 

α. 1η Λουτρική Περίοδος, από 25-06-2014 μέχρι 12-07-2014.

β. 2η Λουτρική Περίοδος, από 13-07-2014 μέχρι 30-07-2014.

γ. 3η Λουτρική Περίοδος, από 31-07-2014 μέχρι 17-08-2014.

δ. 4η Λουτρική Περίοδος, από 18-08-2014 μέχρι 04-09-2014.

ε. 5η Λουτρική Περίοδος, από 05-09-2014 μέχρι 22-09-2014.

17. Η τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει σύνολο κόστους προ ΦΠΑ 
επιμεριζόμενο σε κόστος διατροφής και διαμονής ανά άτομο και διανυκτέρευση. 
Σημειώνεται ότι το κόστος παροχής ιαματικού λουτρού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και 
συμπεριλαμβάνεται στο κόστος διαμονής.

18. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να παρέχουν 
πληροφορίες και έντυπο υλικό (φωτογραφίες –  prospectus κλπ) για την τεχνική 
υποδομή του ξενοδοχείου τους καθώς και περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών οι 
οποίες πληρούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

19. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΔΕΠΑΘΑ και ο εκμισθωτής θα 
επιβαρύνεται με κρατήσεις 4,1996%, πλέον ΦΕ 8%, προσαρμοσμένα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Ακριβές Αντίγραφο

Υπχος (Ο) Γεώργιος Σκιαθίτης ΠΝ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμηθειών

Υπτγος (Ο) Ζαχαρίας Πρασσάκης 
Διευθυντής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ     

«1» ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟΥ
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