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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
              «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Μ. Χρησίμου 
: 2313 312284, Fax 2310 830359 

 
ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ    9955//22001188  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ    ««ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ»»    
ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΑΑ  ((11))  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  

ΜΜΕΕ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ααππόό  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  
ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΒΒΑΑΣΣΕΕΙΙ  ΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣ  ((ΧΧΑΑΜΜΗΗΛΛΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ))  

ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ    2288..338855,,0000€€  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΦΦΠΠΑΑ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΜΜΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΡΡΕΕΙΙΣΣ  ((33))  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠ//ΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΗΗΣΣ  22..336655,,4411€€  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  ΦΦΠΠΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΜΜΗΗΝΝΑΑ  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
(χαμηλότερη τιμή) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία : 31-07-2018 
Ημέρα : Τρίτη 

Ώρα: 15:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : 07-08-2018 
Ημέρα : Τρίτη 

Ώρα: 09:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  79417000-0  

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS GR122 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 
ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 28.385,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 35.197,40€ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ 
(3) ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 7.096,23€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 8.799,33€ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 13.07.2018 
 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) “Εθνικό Σύστημα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

1.2 Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 “Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την 
Ασφάλεια Εργαζομένων ”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4488/2017 και 
ισχύει. 

1.3 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Περί Ενίσχυσης 
Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα 
Διαύγεια» 

1.4 Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α’/18-10-1985) «Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων» 

1.5 Τις διατάξεις του Π.Δ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού 
ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 
παρ. 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

1.6 Τις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/18-1-1996) «Μέτρα για τη βελτίωση 
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. 

1.7 Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(ΦΕΚ Α’ 194). 

1.8 Το άρθρο 29 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-11-2011) «Ρυθμίσεις για ιατρούς 
εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη παρ. 8 του αρθ. 23του Ν. 
4144/13 (ΦΕΚ 88/Α/18-4-13). 

1.9 Την υπ’ αριθ. 88555/3293/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού 
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 721/Β/04-10-1988). 
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1.10  Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4412/2016 «Επιλογή των διαδικασιών» 
σύμφωνα με το οποίο: 

 «1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να 
προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και 
στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της απευθείας ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των άρθρων 
117 και 118, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

1.11 Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 «Συνοπτικός διαγωνισμός» 
όπου ορίζεται ότι: «1. Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 
κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.» 

 

2. Τις αποφάσεις: 
2.1  Τις υπ’ αριθ. 9849/25-1-2013 και 84673/10-9-2013 Εγκυκλίους του 

Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη διοικητική ένωση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
με το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. 

2.2 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 
7η/31-05-2018 (θέμα 62ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ: 6Ψ8Ρ469067-ΝΥΝ), με την 
οποία αποφασίζεται η επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση των υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, (CPV 79417000-0) για ένα (1) έτος, 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ετήσιας προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως 
τρεις (3) μήνες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.365,41€ χωρίς ΦΠΑ για κάθε 
επιπλέον μήνα παράτασης. 

2.3 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 
9η/29-06-2018 (θέμα 47ο) συνεδρίασή του (ΑΔΑ ΩΖΦΒ469067-Σ24) με την 
αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης που 
έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 7η/31.05.2018 
συνεδρίασή του (θέμα 62ο)με ΑΔΑ: 6Ψ8Ρ469067-ΝΥΝ ως εξής: Την 
επαναπροκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των 
υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, (CPV 79417000-0) για ένα (1) έτος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως τρεις (3) 
μήνες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.365,41€ χωρίς ΦΠΑ για κάθε επιπλέον 
μήνα παράτασης, με ταυτόχρονη έγγραφη πρόσκληση συμμετοχής (με 
ηλεκτρονική αποστολή), στους ιατρούς εργασίας που περιλαμβάνονται στον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Υπουργείου Εργασίας, λίστα των ΕΞΥΠΠ που 
παρέχουν υπηρεσίες ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
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2.4 Την υπ’ αριθ. πρωτ.  27692/12-07-2018 απόφαση της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας-
Θράκης (ΑΔΑ ΩΛΩΖΟΡ1Ο-ΖΑΚ) «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα 
βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του ΜΠΔΣ για την επαναπροκήρυξη του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  για το 
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ. 

2.5 Την υπ’ αριθ. 2440/20.06.2018 απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ 
6Ι90469067-ΡΔΨ)  για τη δέσμευσης ποσού 11.732,40€ στον ΚΑΕ 0439 του 
προϋπολογισμού έτους 2018. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, (CPV : 
79417000-0) για τις ανάγκες του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεδεμένου 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για 
ένα (1) έτος  και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως τρεις (3) μήνες,  
ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.385,00€ χωρίς το ΦΠΑ και 
προυπολογιζόμενης δαπάνης 2.365,41 χωρίς ΦΠΑ για κάθε επιπλέον μήνα 
παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη 
τιμή) 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 07-08-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 
π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται 
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΜΕΡΟΣ Α’  : «ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ» 
ΜΕΡΟΣ Β’  : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  : «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : «ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ» 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων 
και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
28.385,00€, χωρίς ΦΠΑ, με CPV 79417000-0, και με δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
έως τρεις (3) μήνες προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.365,41€ για κάθε επιπλέον μήνα 
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παράτασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Κριτήριο 
Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την υπό ανάθεση υπηρεσία 
ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο 
της υπό ανάθεση υπηρεσίας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της υπό 
ανάθεση υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού έτους 2018 και 2019 του 
Νοσοκομείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 
To Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εδρεύει στην 
Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη και το οποίο προκηρύσσει τον 
διαγωνισμό αυτό. 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 
Η κα Χρησίμου Μυρτώ που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες 
(τηλέφωνο επικοινωνίας 2313312284 Fax: 2310830359, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
10:00-12:00). 

Διακήρυξη 
Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί  Όροι, το Μέρος Β: 
Τεχνικές Προδιαγραφές  και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, 
ΙΙ: Υπόδειγμα: Σχέδιο σύμβασης III: Έντυπο ΤΕΥΔ 

Παρεχόμενη Υπηρεσία  

Για τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη γιατρού εργασίας 
με συνολική απασχόληση 811 ώρες, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και την σχετική 
νομοθεσία. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της 
ανάθεσης της υπηρεσίας έως τρεις (3) μήνες.  

Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, 
ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή 
σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
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Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του 
έργου στον Ανάδοχο. 

Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 
 
ΑΡΘΡΟ 4.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Προκήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο και 
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» στην διεύθυνση 
www.ippokratio.gr, (στη διαδρομή «Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί»),  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικά Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ η περίληψη της 
διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.07.2018. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα 
απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.ippokratio.gr) Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον 
παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη της Διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», οδός 
Κωνσταντινουπόλεως 49 , 546 42, Θεσσαλονίκη , καθημερινά, 10:00-14:00. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους πρόσθετες ή 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης, αυτές παρέχονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.ippokratio.gr) καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ 31.07.2018 και ώρα 
15:00 στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 
42 Θεσσαλονίκη.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ επί 
της οδού Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη τη ΤΡΙΤΗ 07.08.2018 και ώρα 
09:00π.μ. 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  μέχρι την  
ΤΡΙΤΗ 31.07.2018 και ώρα 15:00π.μ. 

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία 
Διενέργειας, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 
υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 
δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς 
να έχουν αποσφραγισθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 
4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση υπηρεσίας, 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/199, ή προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. 
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Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του 
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365)  ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. (άρθρο 97, Ν. 4412/2016).  

 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδός 
αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ένδικου μέσου ή βοηθήματος 
κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τον 
διαγωνισμό. 

 Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή 
μέρος της, μετά την κατάθεσή της.  

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα, στα οποία πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς 
η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
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-  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

-  Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

-  Τα στοιχεία του αποστολέα 

Όπως στο υπόδειγμα που ακολουθεί  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 Αναθέτουσα Αρχή  Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
  Διακήρυξη No:  95/ 2018 
 Για την επιλογή αναδόχου για το έργο :  Ανάδειξη αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 
 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :    07-08-2018 
 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :  

• επωνυμία, 
• διεύθυνση, 
• αριθμός τηλεφώνου, 
• αριθμός τηλεμοιοτυπίας (fax), 
• ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

1. Κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον 
οποίο να εσωκλείονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, 
όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 12 παρ. 1 της παρούσας διακήρυξης 
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 

2. Κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στον οποίο τοποθετούνται 
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά ορίζονται στο το άρθρο 12 
παρ. 2 της παρούσας διακήρυξης και στο Μέρος Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).  

3. Κλειστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ στον οποίο 
τοποθετούνται μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά 
ορίζονται στο το άρθρο 12 παρ. 3 της παρούσας διακήρυξης. 
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της 
προσφοράς. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 
του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 
όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 
(σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο 
όργανο. 

 
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» σε δύο (2) αντίτυπα 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, που περιλαμβάνει τα εξής:  

i)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 
79, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης. Το ΤΕΥΔ αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση 
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν οι Δημόσιες Αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ‘ότι ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

Α) Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν, 

Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης 
τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
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Σύμφωνα με  το άρθρο 107 παρ. 13 του Ν.4497/2017, το ΤΕΥΔ μπορεί να 
υπογραφεί από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, ήτοι τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

   

ii) ΥΠΕΥΘΥΝH ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι: 

 Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και  ανεπιφυλάκτως όλους  τους όρους 
των Τεχνικών Προδιαγραφών και της Διακήρυξης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση και 
καλύπτει το σύνολο των προσαρασσόμενων υπηρεσιών. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού.  

 Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 365 ημέρες. 
 Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε 

δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και τις δηλώσεις 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση και στο ΤΕΥΔ, τα οποία 
δικαιολογητικά ή έγγραφα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της αρχικής μου 
δήλωσης. 

 Κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη παροχή των 
αντίστοιχων υπηρεσιών. 

 Είμαι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο ……………… και η ειδικότητά μου 
είναι ……………………… 

 

iii) ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α΄ 75), όπως του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 
κατάσταση του συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα μέλη του ΔΣ και τα έγγραφα 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

Ειδικότερα: 
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 Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι μεταβολές του: 

 Για τις εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ) ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει 
βεβαίωση από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ, το Καταστατικό ή ΦΕΚ Σύστασης και 
τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας, το αντικείμενο 
εργασιών του προσφέροντος, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού 
Συμβουλίου καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος κατά τον χρόνο υποβολής 
της προσφοράς 

 Για το Συνεταιρισμό, τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα του 
συνεταιρισμού που αφορούν στα δικαιολογητικά σύστασής του ή τυχόν 
τροποποιήσεις του καταστατικού λειτουργίας του καθώς και ο νόμιμος 
εκπρόσωπος κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς  

 Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Επιπρόσθετα, υποβάλλεται 
δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο 
των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του 
υλικού ή το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα εξ’ αυτών επί του συνόλου 
της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον  αναπληρώνει. 
 

 
Επισημάνσεις για τις προς υποβολή Υπεύθυνες Δηλώσεις 
 Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το συμμετέχοντα σε 

περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα (άρθρο 107, παρ. 13 ν.4497/2017) σε περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ, 
ΕΠΕ, ΑΕ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. 

 Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αρχικών προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 
ή τα ΚΕΠ, όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του Ν.4250/2014. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κυρίως : 
1) στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ τους διαχειριστές 
2) στις περιπτώσεις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του ΔΣ. 
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3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ 

 

iv) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

α. Πιστοποίηση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο ότι ο υποψήφιος κατέχει και ασκεί 
την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας 
εναλλακτικά 
β. για τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα που υπάγονται στην περίπτωση της 
παραγράφου 2α του άρθρου 16 του Ν.3850/2010: 
Αντίγραφα συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 15-5-2009 και αποδεικνύουν την 
άσκηση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη. 
εναλλακτικά 
γ. Για τους γιατρούς εργασίας οι οποίοι στις 15-05-2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού 
εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της 
εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας και οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση της 
παραγράφου 2β του άρθρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα σύμβασης / συμβάσεων 
που αποδεικνύουν ότι στις 15-05-2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς 
να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας. 
 
 

v) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. 

- Τα κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων Α, Β & Γ 
- Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ 
 
 

2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετείται κλειστός σφραγισμένος 
υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, σύμφωνα με το Μέρος Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (άδειες, 
πιστοποιητικά, στοιχεία αναφορικά με την υλοποίηση του έργου κ.α) που να 
πιστοποιούν τα όσα δήλωσε ο προσφέρων στο ΤΕΥΔ και όσα απαιτούνται από τις 
τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.  

 Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να 
σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
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λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 
διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 
οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34). 

 

3. TA  OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο 
υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο (2) αντίτυπα 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ μέσα στον κυρίως φάκελο. 
 
 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ, ανά μήνα και συνολικά για τη διάρκεια της 

υπηρεσίας, αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, ενώ η μορφή των 
δεκαδικών δεν είναι πλέον των δύο ψηφίων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 
μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη 
η τιμή ολογράφως 

 Στη προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, είτε αναφέρονται στην 
προσφορά είτε όχι, εκτός του Φ.Π.Α., που θα αναγράφεται χωριστά και βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους ιατρούς εργασίας απαλλάσσονται από τον 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία 
έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ.ΠΟΛ.1168/112559/8239/989/ Β0014/16-12-2008 
του Υφυπουργού  Οικονομίας και Οικονομικών. 

 Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι και την ολοκλήρωση 
του έργου. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται. 

 Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, οι 
Αναθέτουσες Αρχές, μπορούν να ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν τη τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση τηςσχετικης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  
 

 Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές (Ισότιμες θεωρούνται οι 
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή), ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
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γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων (Άρθρο 90, Ν. 4412/2016). 

 
 Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο  ο οποίος και 
οφείλει να  εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία 
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως  
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 
κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη. 
 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, 
η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Αρχικά αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κύριος φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια 
αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 
τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους. 
 

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται, υπογράφονται και ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές των 
εταιρειών οι οποίες έγιναν δεκτές από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και της τεχνικής 
προσφοράς. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι οικονομικές τους προσφορές δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Συνεπώς, για 
την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις 
προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του 
Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από 
εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Το αρμόδιο όργανο συντάσσει το σχετικό πρακτικό με όσους υπέβαλαν προσφορές και τα 
αποτελέσματα ελέγχου των προσφορών και υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
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Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. 

Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης (Άρθρο 117, Ν. 4412/2016). 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 
της σχετικής πρόσκλησης,  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως 
δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, 
που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις  ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις, ή τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 
μόνο την διευκρίνιση ή συμπλήρωση ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 
Ν.4412/2016. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται 
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στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, σύμφωνα με 
το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό για τους λόγους και με τη 
διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), εντός αποκλειστικής προθεσμίας που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και μεγαλύτερη των είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να 
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» σε δύο (2) αντίτυπα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, τα εξής έγγραφα 
δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

1. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 73, Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν.4412/2016, 
ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής του κράτους μέλους ή χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, είναι τα 
φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), των ΕΠΕ 
και ΙΚΕ, στις περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις περιπτώσεις των 
Συνεταιρισμών τα μέλη του ΔΣ. 

 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστική ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή. 
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3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4412/2016. 

Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί 
ένωση/κοινοπραξία υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, 
προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά από 1 έως 4 για κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Επισημαίνεται ότι: 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
Ν.1497/1984(Α΄188). 

 

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια 
επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: 

α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά το διάστημα που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες και μεγαλύτερη των είκοσι (20) 
ημερών, 

β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να 
έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην 
Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να 
μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
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Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 
 Το αντικείμενο του διαγωνισμού 
 Τα στοιχεία του αποστολέα 

 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει 
ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον μέρες, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 103 
του Ν. 4412/2016. 

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. 
Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε 
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να 
έχει αποσφραγισθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  -  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με 
βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη Διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Ν.4412/2016. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα η σχετική σύμβαση. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 
προσέλθει, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016,  εντός είκοσι (20) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της 
σύμβασης. 

 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία 
που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
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απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 

 

Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση ένστασης από 
άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης 
ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται 
για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν 
άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής 
απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση που θα καταρτιστεί θα έχει διάρκεια για ένα (1) έτος με δυνατότητα 
μονομερούς παράτασης, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, για τρεις (3) επιπλέον 
μήνες, με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό 
αντικείμενο. 

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν 
από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, 
χωρίς αποζημίωσή του, εφόσον για το αντικείμενο του διαγωνισμού προγραμματιστεί 
και υλοποιηθεί αντίστοιχος δημόσιος ή ενοποιημένος διαγωνισμός από το 
Νοσοκομείο ή την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη 
αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι 
και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  132 
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 
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Η παραλαβή και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου θα γίνει από 
αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο  Διοικητής, η οποία 
αφού ελέγξει την ποιότητα και λοιπά στοιχεία αυτού, θα συντάξει τα σχετικά 
Πρωτόκολλα Παραλαβής. 

 

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζόμενους, τους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται για τις σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο 
ιατρός εργασίας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 
του Ν. 3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
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παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Η υποβολή του τιμολογίου και η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος δεν μπορεί να 
γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής εκπλήρωσης των (μηνιαίων) συμβατικών 
υποχρεώσεων του, που βεβαιώνεται με  την έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και 
ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων της σύμβασης, 
υπογεγραμμένο από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο. Εάν ο 
Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται 
από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου ορθής εκτέλεσης συμβατικών 
υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 
 
 Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 
 Α) Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 
 Β) Ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.Δ.Σ.) βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4072/2012 
άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του 
άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού). 
 Γ) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών (παρ. 6, άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 
60.000,00€). 

Δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. 
Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προεραίσεως, πρό φόρων 
και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στα άρθρα 
3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω κράτηση υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ.  

Ε) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος 
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εισοδήματος 8% . 
 
 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
  
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα 
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των 
όρων της σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το 
Νοσοκομείο, έργο της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και 
η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) 
παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
 Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον 
αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το 
χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου 
και του Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν 
προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής 
προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου. 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 19.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 «Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
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οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, 
η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών» 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει εντός 
προθεσμίας  δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του 
σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος 
των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 
 

ΑΡΘΡΟ 20.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν εκπλήρωσε τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε μετά από αίτησή του. 
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016 . 
 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο 
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως 
ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας 
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και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή 
μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε 
χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που 
ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων. 
 
Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα 
ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το 
Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την 
προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία 
που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας 
βίας που επικαλείται ο ανάδοχος. 
 
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και 
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται 
στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού και β) η τεχνική 
και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 23.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε 
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο 
του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 24.  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη 
λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και 
αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον 
προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την 
καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου 
γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο 
ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός 
εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως 
στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα 
σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την 
απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 
 
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση Υπηρεσίας ή θα 
σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 
του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του 
Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να 
γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από 
προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   13-07-2018 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

           ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  
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ΜΕΡΟΣ Β' 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 
συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται με αντίστοιχο με τον διαγωνισμό 
αντικείμενο. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι που ενδιαφέρονται να παρέχουν Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας 
και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) θα πρέπει να κατέχουν  σχετική άδεια ΕΞ.Υ.Π.Π σε ισχύ 
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις (Ν. 3850/2010). Οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της ισχύουσας άδειας της  ΕΞ.Υ.Π.Π. (από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Μετά την ανακήρυξη του 
προσωρινού μειοδότη, ο ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά  που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και θα απαιτηθούν από την αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας, που θα ελέγξει και θα επικυρώσει το νομότυπο της ανάθεσης. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι 
διαθέτει το αναγκαίο άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις 
σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη 
επιστημονική εξειδίκευση. 
 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 
(σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3850/2010) 

1. Οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας μπορούν να παρέχονται σε μια 
επιχείρηση και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα έξω από την επιχείρηση, 
που στο εξής θα ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.). Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

2. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες 
υποχρεούνται να κατέχουν σχετική άδεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

3. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. συνδέονται με κάθε επιχείρηση με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση αυτή 
κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των 
εργαζομένων ή αλλιώς ανακοινώνεται στους εργαζομένους της επιχείρησης. Στη 
σύμβαση αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 
9. 

4. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας επιχείρησης με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί 
να οφείλεται σε διαφωνία για θέματα αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση 
η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και 
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κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 
5. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά 

κανένα τρόπο δεν μεταφέρονται σε εργαζομένους που απασχολεί. 
6. Η ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό ISO σε ισχύ, αντίγραφο του οποίου θα 

πρέπει να καταθέσει. 
7. Η ΕΞ.Υ.Π.Π θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη διενέργεια των μετρήσεων 

των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων των κατά περίπτωση 
δειγματοληψιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες που 
εκδίδονται αρμοδίως και να έχουν στην διάθεση τους τον ελάχιστο εξοπλισμό που 
περιγράφεται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, του άρθρου 11 του Π.Δ. 95/99. Επιπλέον 
τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά 
διακρίβωσης σε ισχύ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη 
δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό ώστε να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό. 

8. Η ομάδα  ΕΞ.Υ.Π.Π θα έχει την τελική ευθύνη έναντι του Νοσοκομείου για τις 
υπηρεσίες που θα παρέχει, και δια του νόμιμου εκπροσώπου της υποχρεούται να 
συνεργάζεται ανά πάσα στιγμή με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, (διοίκηση, 
επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας, επιτροπή νοσοκομειακών λοιμώξεων, τεχνική 
υπηρεσία κλπ) έτσι ώστε να λαμβάνει γνώση για την πορεία του έργου του τεχνικού 
ασφαλείας και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στη συνεργασία. 

9. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία ως 
Ι.Ε. λόγω ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, καθώς και θα πρέπει να υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ τους για την αρχική σύνταξη και κατόπιν την συνεχή 
επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού 
κινδύνου που αποτελεί υποχρέωσή του αναδόχου. Η γραπτή εκτίμηση 
επαγγελματικού κινδύνου θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των 
κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας συνεκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και την 
μοναδικότητα που παρουσιάζουν οι χώροι του Νοσοκομείου. Ακόμη θα 
προσδιορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης σε σχέση με το βαθμό 
επικινδυνότητας. Θα συμπεριλαμβάνει όπου χρειάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία μετρήσεις φυσικών, χημικών παραγόντων με σκοπό τον ακριβή 
προσδιορισμό του βαθμού επικινδυνότητας αυτών των παραγόντων. Η μεθοδολογία 
και τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα αποτελούν προσάρτημα στο κυρίως σώμα 
της μελέτης που θα κατατεθεί εγκαίρως στο Νοσοκομείο και θα τύχει των 
απαιτούμενων εγκρίσεων. 

10. Θα πρέπει να  κατατεθούν βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές οργανισμών που θα 
αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών. 

11. Να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος πελατών της υποψήφιας εταιρείας που έχουν 
παρασχεθεί σχετικές υπηρεσίες, κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3850/2010) 

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 

2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον 
παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν: 
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των 
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη. 
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να 
κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο 
άλλης ειδικότητας. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο 
χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση 
των αναγκαίων προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής 
της εργασίας από ιατρούς των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, 
καθώς και για την άσκηση αυτής έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 
απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας. 

4. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3850/2010) 

1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των 
εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο 
του άρθρου 14 του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

2. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, 
τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

3. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει για τη λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή 
και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 

4. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, 
εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων 
και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

5. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων 
βοηθειών. 

6. O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης 
εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης 
μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη 
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αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 
7. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το 

δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 
 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
(σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3850/2010) 
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη 

θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς 
και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη 
συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 
εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το 
περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του 
εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του 
εργαζομένου και του εργοδότη. 

2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 
προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή 
τους, 
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων 
προστασίας, γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, 
αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την 
πρόληψη των ασθενειών αυτών, δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων 
στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους 
εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς 
και για τους τρόπους πρόληψής τους, ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε 
περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των 
εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου 
εδρεύει η επιχείρηση. 

3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο. 

4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας 
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 
εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση 
στην υγεία. 

6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να 
συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη 
διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας. 
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 
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εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν 
διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους 
εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι 
εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του 
ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες 
των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη 
συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 

9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό 
φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό 
βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των 
ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται 
σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του 
ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας 
Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο 
ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση 
παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που 
αφορά. 

10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο 
επαγγελματικού κινδύνου του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν 
των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός 
υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9 του Ν. 
3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια 
του ίδιου του εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την 
αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και 
αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 

11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά 
παράβαση της παραγράφου 10, τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α') αντίστοιχα. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή 
ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. 

12. Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
(σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3850/2010) 
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1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της 
υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την 
υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά 
μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον 
ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του 
ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική 
ιατρική. 

2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του 
Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το 
εργασιακό περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και 
ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 
αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την 
Ασφάλεια των Εργαζομένων») 
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του 

έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων 
εργασίας. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στον εκπρόσωπο των εργαζομένων 
και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού 
ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από 
τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το φυσικό πρόσωπο, η ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ο συνεταιρισμός στον οποίο 
θα ανατεθεί η υπηρεσία, οφείλει τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο 
και μετά από αυτή, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο αφήνει να διαρρεύσει σε τρίτους και να μην κάνει χρήση οιασδήποτε 
πληροφορίας στοιχείων σχετικών  με το Νοσοκομείο, αλλά υποχρεούται να αποτρέπει 
με κάθε νόμιμο τρόπο την ανακοίνωση αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά και τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ιδιότητες προστιθέμενους βοηθούς 
εκπληρώσεων και εν γένει συνεργάτες. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010) 
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Σύμφωνα με την νομοθεσία το προσωπικό που εντάσσεται και στις τρεις κατηγορίες 
(Α΄, Β΄, Γ΄) στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο και το διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και 
Δερματικών Νόσων σήμερα είναι 1.682 άτομα.  
Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας είναι 811 ώρες και καθορίζεται 
με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010, σε συνάρτηση με τον αριθμό εργαζομένων και 
την κατηγορία επικινδυνότητας . Η παρουσία του  Ιατρού Εργασίας στο Νοσοκομείο 
κρίνεται υποχρεωτική για το χρονικό διάστημα της προβλεπόμενης απασχόλησής του. 
Στις υποχρεώσεις θα συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη και οι τυχόν αναθεωρήσεις της 
Μ.Ε.Ε.Κ. που θα συνταχθεί. Γενικά θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1568/1985, 
του Π.Δ. 17/1996, του Π.Δ. 159/1999, Π.Δ. 294/1988 και του Ν. 2874/2000. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ &  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 
 

 
Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          
Α 

Κατηγορία 
Επικινδυνότητας          

Β 

Κατηγορία 
Επικινδυνότητας       

Γ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό που 
εργάζεται σε: 

1.Ακτινολογικά 
2.Αιμοδυναμικό       

3.Ακτινοθεραπευτικό 
4.Πυρηνική                    

5.Χειρουργεία 
6.Συλλογή 

επικίνδυνων 
ιατρικών αποβλήτων 

Προσωπικό που 
εργάζεται σε: 

1.Μικροβιολογικά 
2.Βιοχημικά 

3.Παθολογοανατομικό 
4.Καθαριότητα              

εξωτερικών 
επιφανειών κτιρίων         
5.Τεχνική Υπηρεσία 

Υπόλοιπο 
Προσωπικό που 

εργάζεται σε 
θέσεις εργασίας 

εκτός των 
αναφερομένων 

στις 
προηγούμενες      

2 στήλες 

 

Ιατρικό 63 20 115 198 
Νοσηλευτικό 55 0 712 767 
Παραϊατρικό 35 62 52 149 

Λοιπό Επιστημ. 2 15 16 33 
Τεχνικό 0 32 0 32 

Διοικητικό 0 0 153 153 
Βοηθητικό 0 0 67 67 

Ειδικευόμενοι 
Ιατροί 120 12 151 283 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

275 141 1266 1682 

Ώρες ετήσιας 
απασχ. Ι.Ε. ανά 

εργαζόμενο 
0,8 0,6 0,4 

Βάσει 
Ν. 3850/2010,   

αρθρ.21 
Σύνολο ωρών 

ετήσιας απασχ. 
Ι.Ε. ανά 

κατηγορία 
220,00 84,60 506,40 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

811 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 811 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Για την παροχή των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και στο  Διασυνδεόμενο Νοσοκομείο Αφροδισίων και 
Δερματικών Νόσων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μέση ωριαία αμοιβή 
εργασία τα 35,00€ χωρίς ΦΠΑ και συνολική απασχόληση 811 ωρών, η 
προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 
1.  ΨΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
2.  ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
3.  ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
 
Α.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Ονομασία Τράπεζας ..............................  
Κατάστημα  ...........................  
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)    Ημερομηνία έκδοσης  

ΕΥΡΩ ........................................ 
Προς 
Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ............................... ΕΥΡΩ .................... 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ……..ΕΥΡΩ  (και ολογράφως)  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας ………………………………με Α.Φ.Μ………………..Δ/νση 
………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων τη με αριθμό …………. διακήρυξης, που 
υπέγραψε μαζί σας για την υπηρεσία …..……………….προς κάλυψη αναγκών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
…………...ή την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
μας καμία ισχύ. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
 

Α.  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
( όπως είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

   
Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού 
Τμήμα Προμηθειών 
Πληρ.: Μ. Χρησίμου 
: 2313 312284, Fax 2310 830359 

 
ΣYΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ………… ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 
 
 Θεσσαλονίκη  σήμερα   την …….. του μήνα …….. του έτους 2018,  ημέρα της εβδομάδος …… και 
στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», οι παρακάτω 
υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του, και αφετέρου ……………………………….. 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις υπ’ αριθ. 9849/25-1-2013 και 84673/10-9-2013 Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, 
σχετικά με τη διοικητική ένωση του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με το Νοσοκομείο 
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. 

2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά …………….. για 
τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης 
έως τρεις (3) μήνες, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές, 
ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.385,00€ χωρίς ΦΠΑ και 2.365,41€ χωρίς ΦΠΑ 
για κάθε επιπλέον μήνα παράτασης, με κριτήριο αξιολόγησης την πλεον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.  ………. απόφαση της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας-Θράκης (ΑΔΑ …………..)  
«Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη του 
ΜΠΔΣ στο ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας. 

4. Την υπ’ αριθ. ……………. απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ ………………..)  για τη 
δέσμευσης ποσού ………………€ στον ΚΑΕ 0439 του προϋπολογισμού έτους 2018. 

5. Τη με αριθμ. ……………/…………….. διακήρυξη του διαγωνισμού. 

6. Την προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 
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7. Τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατά ………..συνεδριάσεις του, 
αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ως προς το έργο 
της ανάθεσης των υπηρεσιών του ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, και την έγκριση υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης.  

8. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007, του Ν.3580/2007 και του Ν. 
3846/2010. 

    

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
     

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, για την κάλυψη των 
αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και του διασυνδεόμενου 
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα 
ενός (1) έτους. Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη προσφορά του  αναδόχου, σε 
συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθ. …………/……………. διακήρυξης καθώς και με τις 
διατάξεις του Ν. 3850/2010 “Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια Εργαζομένων”, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού και την προσφορά του Αναδόχου. 

 
 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και 
στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο 
ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν.3850/2010. Ο εργοδότης 
λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της 
παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους 
κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

O ιατρός εργασίας συμβουλεύει για τη λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση 
υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 

O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, 
εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του 
περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

O ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας 
για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων 
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ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης 
εργασίας. 

Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή 
μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας 
τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό 
έλεγχο Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί 
και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων 
και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το 
ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς 
επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του 
εργαζομένου και του εργοδότη. 

Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, γ) ερευνά 
τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών, δ) 
επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε 
περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των 
εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η 
επιχείρηση. 

Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 
εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για 
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται 
οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας 
τους. 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας. 
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Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, 
σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη 
υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες 
συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε 
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες 
των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη συνέχεια ο ιατρός 
εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι 
δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 

Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. 
Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο 
επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες 
εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του 
εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί 
του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο 
εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον 
εργαζόμενο που αφορά. 

Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου 
του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 9 του Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, 
με επιμέλεια του ίδιου του εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη 
θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 

Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της 
παραγράφου 10, τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α') αντίστοιχα. Σε περίπτωση 
πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. 

Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. 

 
Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε 
συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε 
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εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό 
του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα 
του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική. 

Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., 
διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό 
περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της 
επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν 
βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 (σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την 
Ασφάλεια των Εργαζομένων») 
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους 
να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, να συνεργάζονται με τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους 
ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 

Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή 
του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί στον 
εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
μόνο. 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το φυσικό πρόσωπο, η ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ο συνεταιρισμός στον οποίο θα 
ανατεθεί η υπηρεσία, οφείλει τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά από 
αυτή, χωρίς χρονικό περιορισμό, να μην αποκαλύπτει ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αφήνει να 
διαρρεύσει σε τρίτους και να μην κάνει χρήση οιασδήποτε πληροφορίας στοιχείων σχετικών  
με το Νοσοκομείο, αλλά υποχρεούται να αποτρέπει με κάθε νόμιμο τρόπο την ανακοίνωση 
αυτών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου αφορά και τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή 
ιδιότητες προστιθέμενους βοηθούς εκπληρώσεων και εν γένει συνεργάτες. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η ισχύς αυτής της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος  και ορίζεται από  ……………….. έως 
………………...  

Το Νοσοκομείο διατηρεί τη δυνατότητα μονομερούς παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες, 
με την αντίστοιχη προσφερόμενη τιμή του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο 

Η παράδοση του έργου δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους 
όρους της παράτασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007.                                                     

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη 
της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου, χωρίς αποζημίωσή του, 
εφόσον για το αντικείμενο του διαγωνισμού προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχος 
δημόσιος ή ενοποιημένος διαγωνισμός από το Νοσοκομείο ή την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας 
(Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα 
αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο 
Νοσοκομείο. 

                        

ΑΡΘΡΟ 3ο  -  ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η τιμή για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων 
και κάθε άλλων επιβαρύνσεων, πλην του Φ.Π.Α., διαμορφώνεται ως εξής:  

Για την άσκηση του έργου του ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  με συνολική απασχόληση 811 ωρών, κατά το 
χρονικό διάστημα από ………………… έως …….…….……..σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού και τη σχετική νομοθεσία, ανέρχεται σε ………..………... χωρίς 
Φ.Π.Α.24%, ήτοι ……………….…... με Φ.Π.Α.24%. 

 

Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και για τυχόν παρατάσεις αυτής. 

 
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν 
του αντιτίμου των εργασιών που θα πραγματοποιήσει βάσει της τιμής της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 
Η παραλαβή και παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του έργου θα γίνει από αρμόδια 
επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου που διορίζει ο  Διοικητής, η οποία αφού 
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ελέγξει την ποιότητα και λοιπά στοιχεία αυτού, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα 
Παραλαβής. 

 

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους 
εργαζόμενους, τους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται για τις σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο ιατρός 
εργασίας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 
3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 
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οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. 
…………………………..εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………….. αξίας  
………………..….. με ισχύ έως  …………..……………. 
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης. 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  -  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής 
εκπλήρωσης των (μηνιαίων) συμβατικών υποχρεώσεων του, που βεβαιώνεται με  την 
έκδοση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και 
όλων των όρων της σύμβασης, υπογεγραμμένο από τριμελή Επιτροπή, η οποία θα 
οριστεί από το Νοσοκομείο. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ο 
χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου 
ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. 

 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 
Α) Ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε 
άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-
3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007. 
Β) Ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) 
βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β 
& το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες 
διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος 
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού). 
Γ) Ποσοστό 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (παρ. 6, 
άρθρο 36 του Ν. 4412/2016, αφορά συμβάσεις άνω των 60.000,00€). 





Σελίδα 44 από 61 
 

Δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία 
επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
δημόσιας σύμβασης, πρό φόρων και κρατήσεων. Επίσης επιβάλλεται επί της αξίας κάθε είδους 
δικαιώματος προεραίσεως, πρό φόρων και κρατήσεων, είτε αυτό ασκείται μέσω διοικητικής 
εντολής είτε μέσω σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και τα 
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/22.3.2017/Β’). Η εν λόγω 
κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
Ε) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8% . 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
  
 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την 
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
συγκεκριμένα: 
α) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και όλων των όρων της 
σύμβασης, υπογραφόμενο από τριμελή Επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Νοσοκομείο, έργο 
της οποίας θα είναι η παρακολούθηση των όρων της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού 
πρωτοκόλλου.  
β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ». 
 
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την 
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχο , που αφορούν 
στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
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δικαιολογητικών κ.λ.π.). 
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, μετά την οριστική εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου και 
υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων 
εις βάρος του Αναδόχου. 
  
 

   ΑΡΘΡΟ 6ο  -  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, ισχύουν όσα 
αναφέρονται στη Διακήρυξη του Νοσοκομείου, το περιεχόμενο της οποίας έλαβε γνώση ο  
ανάδοχος. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν. 
3580/2007.  

 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 
υπογράφεται εις τριπλούν όπως ακολουθεί. 

 
 
 
   Για το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ    Για τον ανάδοχο 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ          
 
 
 
    
   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ                         (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  
και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222000] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  
Κων/πολεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Χρησίμου  
- Τηλέφωνο: 2313 312284 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@ippokratio.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.ippokratio.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 
του σχετικού CPV):  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPV: 79417000-0), ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.385,00€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)  
 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσία  
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): 95/2018 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 
κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που 
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 
ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  
Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, 
για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει 
στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 
οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). το 
ποσοστό του 30% της  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία,· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι 
ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; 
του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 
φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση 
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 
έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, 
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] 
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ: 
1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

4. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

5. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατομμύρια ευρώ. 

6. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

7. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

8. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
9. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
10. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

11. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

12. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 

13. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 

14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου 
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο 
ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

15. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

16. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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17. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

18. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 

19. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

20. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
21. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
22. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
23. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

24. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των 
μέτρων που λήφθηκαν.  

25. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

26. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

27. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
28. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
29. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
30. Άρθρο 73 παρ. 5. 
31. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
32. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
33. Πρβλ άρθρο 48. 
34. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 





Σελίδα 61 από 61 
 

35. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

36. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα αυτό. 

37. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

38. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

39. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
40. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
41. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
42. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
43. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
44. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥΔ. 

45. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

46. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

47. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
48. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
49. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
50. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
51. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. 
Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση. 

 
                                                        
 
 
 




