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Ταχ. Δ/νςθ: ΕλενασΒενιηελου 

ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τθλ.: 2271350258   
Φαξ:2271044311 
Email:promithion@xioshosp.gr 
Ιςτοςελίδα: www.xioshosp.gr 

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για Απευθείασ Ανάθεςη των υπηρεςιών Ιατροφ 

Εργαςίασ για τισ ανάγκεσ των μονάδων του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» 

CPV:71317200-5 

To Γενικό Νοςοκομείο Χίου, ζχοντασ υπόψθ: 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3329/05(ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  

 Τισ διατάξεισ του Ν.3805/07 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθςθσ και άλλεσ διατάξεισ. 

 Το Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν  - Ρροςαρμογι 

ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84/2-6-2010) Ρερί τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων. 

 Τθν απόφαςθ 12/26-4-2021 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί εγκρίςεων 

ςκοπιμότθτασ και πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.(ΑΔΑ:ΨΩΞΡ469073-571) 

 Τθν  857/10-5-21 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:6ΘΥΒ469073-9ΕΕ) 

  

Καλεί ςε υποβολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν Ιατροφ 

Εργαςίασ προχπολογιςμοφ 4.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ,  για τισ ανάγκεσ των 

μονάδων του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου, ςφμφωνα με τισ παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

και με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 

αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει ςτο Νοςοκομείο (καλοφμενο πλζον «Εργοδότθσ») ζναν (1) 

Ιατρό Εργαςίασ. Ο ανωτζρω κα καλφψει τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Νοςοκομείου που 

ανζρχεται ςε 416 άτομα. 

Σφνολο Ωρϊν Ιατροφ Εργαςίασ: 332ϊρεσ. 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ                                  ΥΙΟ: 11/5/2021 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ                                    AP.ΠΡΩΣ.: 33 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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Τα προςόντα του Ιατρό Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 

του Ν. 3850/2010, όπωσ ιςχφει.  

Μετά τθν ανακιρυξθ του μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που κα 

απαιτθκοφν από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, θ οποία κα ελζγξει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ  ΙΑΣΡΟΤ  ΕΡΓΑΙΑ  (με βάςη το Ν.3850/2010) 

1. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, 

όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον παρόντα 

κϊδικα, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν: 

α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 

ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν 

ςυνεχϊσ επί επτά τουλάχιςτον ζτθ. 

β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να 

κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ 

ειδικότθτασ. 

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Οικονομικϊν και 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ, ο χρόνοσ και κάκε 

άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποίθςθ των αναγκαίων 

προςόντων για τθν απόκτθςθ του τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ από 

ιατροφσ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, κακϊσ και για τθν άςκθςθ 

αυτισ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν απόκτθςθ του ωσ άνω τίτλου τθσ 

ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ. 

4. Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. 

5. Ωσ βοθκθτικό προςωπικό του ιατροφ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 

8, μποροφν να προςλαμβάνονται επιςκζπτριεσ αδελφζσ και επιςκζπτεσ αδελφοί, πτυχιοφχοι 

ςχολϊν τετραετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ ι αδελφζσ νοςοκόμεσ 

και αδελφοί νοςοκόμοι, πτυχιοφχοι ςχολϊν μονοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ 

αλλοδαπισ. 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ   

1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ  
 
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηομζνουσ 
και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με 
τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Τισ 
γραπτζσ υποδείξεισ ο ιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14. Ο 
εργοδότθσ λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το 
βιβλίο. 
2. Ειδικότερα ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα:  
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α) ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, καταςκευισ 
και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων, 
β) λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων 
εξοπλιςμοφ, 
γ) φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ εργαςίασ, εργονομίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ, τθσ 
διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ 
οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 
δ) οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, 
ε) αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι μόνιμα, 
κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, 
ακόμθ και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 
3. Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το 

δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. 

2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ 
εργαςίασ τουσ, μετά τθν πρόςλθψθ τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό 
ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ φςτερα από αίτθμα τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ,όταν 
τοφτο δεν ορίηεται από το νόμο. Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων 
παραγόντων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των 
διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. Εκτιμά τθν καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για τθ 
ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελζςματα των εξετάςεων, εκδίδει 
βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και τθν κοινοποιεί ςτον εργοδότθ. Το περιεχόμενο τθσ 
βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό απόρρθτο υπζρ του εργαηομζνου και μπορεί να 
ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ, για τθν κατοχφρωςθ του εργαηομζνου και του εργοδότθ. 
2. Ο ιατρόσ εργαςίασ επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 
α) επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, προτείνει 
μζτρα αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ,  
β) επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζτρων προςταςίασ, 
γ) ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και αξιολογεί τα 
αποτελζςματα των ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των αςκενειϊν αυτϊν, 
δ) επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων, ενθμερϊνει τουσ εργαηομζνουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθν 
εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ, 
ε) παρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου. Εκτελεί 
προγράμματα εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ 
νομαρχίασ, όπου εδρεφει θ επιχείρθςθ. 
3. Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 
4. Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ αςκζνειεσ 
των εργαηομζνων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 
5. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηομζνουσ για 
οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. 
6. Η επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να ςυνεπάγεται 
οικονομικι επιβάρυνςθ γι’ αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια των ωρϊν εργαςίασ 
τουσ. 
7. Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 15 ζχει εφαρμογι και για τον ιατρό εργαςίασ. 
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8.Ο ιατρόσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του εργοδότθ, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ ειδικζσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν διακζτει τθν κατάλλθλθ 
υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηομζνουσ για ςυγκεκριμζνεσ 
ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται ςε ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., ι ςε 
κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι ςε προςδιοριηόμενεσ από τουσ 
Υπουργοφσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
αρμόδιεσ μονάδεσ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.). 
Στθ ςυνζχεια ο ιατρόσ εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ και αξιολογεί τα αποτελζςματα των 
παραπάνω εξετάςεων. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 
αυτισ βαρφνουν τον εργοδότθ. 
9. Για κάκε εργαηόμενο ο ιατρόσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ τθρεί ςχετικό ιατρικό φάκελο. 
Επιπλζον κακιερϊνεται και περιλαμβάνεται ςτον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο 
επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου αναγράφονται τα αποτελζςματα των ιατρικϊν και 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ υποβάλλεται ςε αντίςτοιχεσ 
εξετάςεισ. Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του ατομικοφ βιβλιαρίου του 
εργαηομζνου οι υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι ιατροί 
του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο 
εργαηόμενοσ. Σε κάκε περίπτωςθ παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται ςτον 
εργαηόμενο που αφορά.  
10. Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ 
κινδφνου του εργαηομζνου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν των αποτελεςμάτων των 
ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ υποβάλλεται κάκε φορά, ςφμφωνα  
με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 9. Επιπλζον ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με 
επιμζλεια του ίδιου του εργαηομζνου προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ, 
μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο: α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του 
για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι εργαςία, β) για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ 
για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και γ) για τθ κεμελίωςθ δικαιωμάτων του 
εργαηομζνου και αντίςτοιχθ απόδοςθ κοινωνικϊν παροχϊν. 
11. Πςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά παράβαςθ τθσ 
παραγράφου 10 τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ 
που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Ρροςταςία του 
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» (ΦΕΚ 50/Αϋ) αντίςτοιχα. Σε 
περίπτωςθ πρόκλθςθσ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του ν. 
2472/1997. 
12. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Σ.Υ.Α.Ε. και δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν 
τιρθςθ και το περιεχόμενο του ατομικοφ βιβλιαρίου επαγγελματικοφ κινδφνου, τθ ςυλλογι και 
επεξεργαςία επιπλζον δεδομζνων με τθ ςυγκατάκεςθ και επιμζλεια του εργαηομζνου, τθν 
επιβολι των κυρϊςεων τθσ παραγράφου 11 και κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για 
τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ. 

Β. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ (εάν υπάρξει) υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ 

του ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 

2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε 
κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο 
των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα. 
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3. Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ 
αςφάλειασ ι του γιατροφ εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ 
κοινοποιεί και ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά 
επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. 

 

Γ. ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ (ΕΞ.Τ.Π.Π.) 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ 

Εργαςίασ, πρζπει να διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι 

εξειδίκευςθ και ςε ικανό αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτόν και για κακεμία από 

τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται. 

Πταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν διακζτουν τα απαιτοφμενα 

μζςα ι εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ, όπωσ για τθ διενζργεια 

μετριςεων, εξετάςεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα ι εξοπλιςμό. 

Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται ςχετικι αναφορά ςτθ γραπτι ςφμβαςθ.  

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία 

ςυμβάλλονται. Στουσ φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ 

ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται 

από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία, τα οποία υποχρεοφται να τθρεί θ επιχείρθςθ. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ 

εργαςίασ με το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςε κάκε επιχείρθςθ, ςυγκεντρωτικό πίνακα των 

οποίων υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ 

δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλουν ςτθν παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθ το πρϊτο δίμθνο 

κάκε ζτουσ. 

Ανάλογεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν και τα άτομα εκτόσ 

των επιχειριςεων που αναλαμβάνουν κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ. 

Το προςωπικό τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που αφορά 

τόςο τθν ίδια όςο και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ κάκε 

ςτοιχείο που τουσ ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ 

υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ τθ ςχετικι ςφμβαςθ.  

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ XIOY 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV  ΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ(CPV:71317200-5) 
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Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο   4.000,00. ΜΔ ΦΠΑ  

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ : 0419 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 857/10-5-2021(AΓΑ: 6ΘΥΒ469073-
9ΕΕ) 

 

Σόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, 

Σκήκα Πξωηνθόιινπ) 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο  κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά πξφζσπα  

 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 21/5/21, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 10:00π.κ. 

Ηκεξνκελία Γηεμαγωγήο 

Γηαγωληζκνύ 24/5/21, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12.00π.κ. 

Σόπνο Γηεμαγωγήο 

Γηαγωληζκνύ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηψλ) 

Γεκνζηόηεηα  ΚΖΜΓΖ 

 www.xioshosp.gr  

Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο 
12/5/2021 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα Γίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Δθαηφλ νγδφληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), πξνζεζκία 

πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ 

δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο 

(άξζ.97, Ν.4412/16). 

 

 

 

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-άξζξν 93 

1. Τπεύζπλε Γήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε 

ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄. 

 Ζ εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη 

εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, κεηά ηελ ζρεηηθή 

δεκνζίεπζε ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη 

http://www.xioshosp.gr/
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ΠΡΟΦΟΡΑ 

( όια εηο δηπινύλ) 

βεβαίωζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). 

 Σελ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεη ν θαηά πεξίπησζε 

εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (λφκηκνο 

εθπξφζσπνο)  

2. Παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο εάλ ε ζπκκεηνρή γίλεηαη 

δηα αληηπξνζψπσλ. 

 

Καηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

λα ππνβάιινπλ κόλνλ φηη πξνβιέπεηαη ζηα "ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ"  θαη  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" . 

ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα απνζηείιεη 

ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνπο πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ  ζχκθσλα κε ην άξζ. 80 ηνπ 

Ν.4412/16. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

ΓΛΩΑ ΔΓΓΡΑΦΩΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΙΜΑ Δπξψ (€) 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ 

θξίζε ηεο επηηξνπήο (Άξζξν 117 παξ. 4), φπνηε θαη 

ζπληάζζεηαη έλα εληαίν πξαθηηθφ ηερλννηθνλνκηθήο.   

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή 

ππνβάιιεη πξνο ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, φια ηα 

πξαθηηθά δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηα νπνία δηαηππψλεη 

επαξθψο αηηηνινγεκέλε ηε γλψκε ηεο πεξί ηνπ ζπκθέξνληνο 

ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδφηε θαη κπνξεί λα πξνηείλεη 

ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ: 

 ηελ θαηαθύξωζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
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δηαγσληζκνχ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ 

θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κηθξφηεξν 

απφ ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο Σηκήο. 

 Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί 

λα ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

ΔΝΣΑΔΙ 

ύκθωλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε πεξίπησζε έλζηαζεο 

θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο 

είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 

ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 

έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, 

κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί 

δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ρσξίο ΦΠΑ θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4412/2016 αξ.72 

ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ 
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν 

Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα 
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ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΚΡΑΣΗΔΙ 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη 

θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

(άξζξα 36 & 350 ηνπ Ν.4412/16 θαζψο θαη ηνπ Ν. 

3580/2007) 

Ο ΦΠΑ επί ηεο %  ζηνλ νπνίν αλάγεηαη ε δεηνχκελε 

πξνκήζεηα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο παξάδνζεο, κεηαθνξάο 

θαη νπνηνδήπνηε άιιν θφζηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη 

ζηα πιαίζηα ηεο παξάδνζεο.  

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε 

ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη:  

- ζην  Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α’145/05.08.2016) «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»,  

- ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία  Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ Α’ 

107/09.05.13) Τπνπαξάγξαθνο Ε. 5 ζηελ νπνία 

ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/7/ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν 

ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο,   

- θαζψο επίζεο θαη  ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Ν. 4412/16 

άξζ.200 γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

Σνλ Πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη παξαθάηω λόκηκεο 

θξαηήζεηο :  

1. 0,07% επί ηεο αμίαο εθηφο ΦΠΑ, ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

44 ηνπ Ν.4605/19 

- Υαξηφζεκν 3% επί ηεο ΔΑΑΓΖΤ  

- Ο.Γ.Α 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ 

2. 2% ππέξ ησλ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο (κεηά ηελ 

αθαίξεζε φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ πιελ ηνπ 

θφξνπ)  

3. Τπέξ Αξρήο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ 

0,06% 

- Σέινο ραξηνζήκνπ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ 

θξάηεζεο , πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α 20% 
 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο 

εηζνδήκαηνο 8%. 
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ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ–

ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΜΒΑΗ 

 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ 

ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο 

απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ 

ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο.( άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16) 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

παξαθάησ: 

Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ αλαδφρνπ. 

 Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο φξνπο  

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ 

πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ 

ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή. 

 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζχκβαζεο (Ν.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν 

απνζηέιιεη αλαθνίλσζε δεηψληαο ηνπ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο εηο δηπινύλ, (Ν.4412/2016 

άξζξν 80) ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηνλ ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπο ή λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4605/19 άξ.43. 

 

Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξωζεο: 

- Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ γηα γεληθή ρξήζε. 

- Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.  

- Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

- Πηζηνπνηεηηθά Πξσηνδηθείνπ 

-     Πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ. 

           

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά ειέγρεη ε επηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο 

πξαθηηθφ ζην Γ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε (λ.4412/2016 άξζξν 103 

παξ.6 φπσο ηζρχεη ζήκεξα.) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο (λ.4412/2016 άξζξν 105 παξ.4) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 5% ηεο θαζαξήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο . 

 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν 
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αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-

Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία  

 

 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ 

ΜΑΣΑΙΩΗ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 

επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα 

πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ 

ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

δ. καηαίσζεο γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 

106 παξ. 1-5. ηνπ λ.4412/2016. 

ΠΑΡΑΓΟΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα νξηζηεί κε ηελ ζχλαςε 

ζχκβαζεο. 

 

 

                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

                                                           Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηψλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Ζκεξ/ληα έθδνζεο Σαπηφηεηαο 

: 

 

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ

: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

α) έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο 

δηαθήξπμεο κε αξ……………… 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ φζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο κνπ 

ππνρξεψζεηο. 

γ) Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ή εηο βάξνο πξνζψπνπ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ή πξνζψπνπ 

πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπο ιφγνη απνθιεηζκνχ , ζχκθσλα κε ηα αξ.73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16 ,γηα: 

 i) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42),  

ii) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ, 

 iii) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48), 

 iv) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα 

άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

v) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

vi) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

ε) δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

ζη) δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ 

ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη     ………………………………..   κε 

πηζηνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ε) δελ απαζρνιψ ή εθκεηαιιεχνκαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.  
ζ) θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ παξνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 

η) έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε. 

θ) είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ .  

ι) ε πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα 180 εκέξεο,  πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. (4) 

Ημερομθνία:       /        /            

Ο – Η Δθλ. 

 

(Υπογραφι) 

 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 

απευκφνεται θ αίτθςθ. 

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 

(3) Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
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αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 

βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται 

από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 

 


