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ΓΡΕΒΕΝΑ,11/04/2018 

 

ΑΔΑ ΠΕΡΊΛΗΨΗΣ :ΩΣΤΖ4690ΒΨ-Θ4Υ 

  
 

 

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 09/2018 

    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)(CPV 71217200-5)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   4.605,36 ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 24% 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού – συνοπτικά στοιχεία 

Είδος διαγωνισμού: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης: 
Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής 

Χρόνος διενέργειας: Ημερομηνία: 24/04/2018 ώρα 12:00 

Τόπος διενέργειας: 
Γ.Ν. Γρεβενών, Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100, 

Γρεβενά 

Κωδικός CPV: CPV: 71317200-5 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 
€ 3.714,00 άνευ Φ.Π.Α. 

€ 4.605,36 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 
11/04/2018 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών: 
Δευτέρα  23 Απριλίου  2018 - Ώρα: 14:30 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

 3. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) 

 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)  
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:  

1.1 Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων»  

1.2 Του Ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.  

1.3  Του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα 

εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας 

και άλλες διατάξεις, Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

(ΙΚΕ)  

 1.4 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

1.5 Του Ν.4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»  

1.6 Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών –μελών, ανθρωπίνων οργάνων που 

προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικών 

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις . 

1.7 Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

1.8 Του Ν.4472/2017 (Α’52/19-5-2017) ΜΕΡΟΣ Γ Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 

τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 

μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.  

2. Τις αποφάσεις:  

2.1. Την υπ’αριθμ. ΔΥ 6α/ οικ.36932 /17 – 3- 2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ. 3Ν.3580/2007).  

2.2. Την υπ' αριθμ.78
η
/30-03-0218 (ΑΔΑ:6ΟΧΠ4690ΒΨ-ΗΧΨ) Απόφαση Διοικητικού 

Συμβουλίου, περί έγκρισης διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.   

2.3. Την υπ’αριθμ.252/3477/05-04-2018(ΑΔΑ:6ΟΔΦ4690ΒΨ-ΗΔΑ) Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για το Νοσοκομείο Γρεβενών. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  

1. Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, για την παροχή Υπηρεσιών Υγείας 

(Ιατρός Εργασίας), (CPV: 71317200-5), για τους εργαζομένους του Νοσοκομείου, είτε σε 

Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) είτε σε μεμονωμένα άτομα, ως εξής:  
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 - Έναν (1) Ιατρό εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη ιατρού εργασίας όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ και στην παρούσα προκήρυξη.  

 

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 4.605,36€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%, από πιστώσεις του 

Νοσοκομείου Γρεβενών.  

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

της τιμής, για ένα 1 έτος. Πέραν του χρόνου αυτού δύναται να παραταθεί για ένα (1) έτος 

ακόμη, με τη συμφωνία και των δυο συμβαλλόμενων μερών.  

  

2. H συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.714,00 € χωρίς Φ.Π.Α ή 

4.605,36 € συμπ. Φ.Π.Α 24%.  

  

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, 

στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Γρεβενών, από την αρμόδια επιτροπή. Οι φάκελοι των 

προσφορών υποβάλλονται μέχρι 23 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 το μεσημέρι σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου όπου θα παραλαμβάνονται και 

θα αποδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών.  

  

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο 

που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σας απαράδεκτη. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, μετά από απόφαση του Δ.Σ., πριν από τη 

λήξη της και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει 

χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 ου Ν. 4412/2016.  

  

5. Η περίληψη διακήρυξης έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και η παρούσα διακήρυξη στην 

πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ «ΚΗΜΔΗΣ» καθώς στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Γρεβενών. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν 

οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν. 4412/2016). Τα τεύχη της διακήρυξης 

και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.  

  

 

                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

                                                                                           ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΆΡΘΡΟ 1ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Γρεβενών, 

Διεύθυνση: περιοχή Στρατοπέδου  Τ.Κ.: 51100, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2462 350312, μέχρι την 

23/04/2018 και ώρα 14:30 το μεσημέρι (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή 

αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία 

μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.   

  

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική 

γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) 

αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:  

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα  

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό  

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης  

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.  

   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν ΜΟΝΟ τα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες 

Εξ.ΥΠ.Π. και ΌΧΙ ενώσεις φυσικών προσώπων.        

  Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με τις  

οικείες διατάξεις:  

  

1. Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):  

  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα Δ΄. Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων 

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

(δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Η 

απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους 
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διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.  

  

2. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 

οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα 

πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.  

  

Συγκεκριμένα ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει:  

1)Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης τους οποίους 

αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα.  

  

2) Πιστοποιητικό ιατρικού συλλόγου ότι ο ιατρός εργασίας κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της 

Ιατρικής της Εργασίας   

Εναλλακτικά : 

2.1) 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 15-05-2009 και 

αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων του γιατρού εργασίας, συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη.  

        

 Εναλλακτικά : 

2.2) για τους γιατρούς που 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 γιατρού εργασίας χωρίς τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της 

εργασίας, αλλά με τίτλο άλλης ειδικότητας. 

 β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

 γ) Τίτλο ειδικότητας  

δ) Βεβαίωση εγγραφής σε οικείο Ιατρικό Σύλλογο  

  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εξ. Υ.Π.Π.   

α) Άδεια Εξ.Υ.Π.Π.  

β) Καταστατικό Σύστασης και τροποποιήσεις αυτού  

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εταιρεία διαθέτει το αναγκαίο άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα 

τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και την απαιτούμενη 

επιστημονική εξειδίκευση.  

   

3. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του 

οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το 

ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) επί ποινή απόρριψης. Η προσφερόμενη τιμή θα 

δίδεται σε ευρώ. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας (Ιατρό 

Εργασίας )και ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται ξεχωριστά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

        

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

        ΤΙΜΗ 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

       ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

        

ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

 

 

Η κατακύρωση θα γίνει με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Η ισχύς 

της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

  

      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

  

 Ο ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέσουν στο Νοσοκομείο έναν Ιατρό Εργασίας, ώστε να 

καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου που ανέρχεται σε  264 άτομα. Το 

προσωπικό (μόνιμο και εποχικό, αποσπασμένο κτλ) ανάλογα με την ειδικότητά τους, σύμφωνα με 
στοιχεία του Γραφείου Προσωπικού στις 26-3-2018, εντάσσονται στις κατηγορίες Α, Β, Γ 

σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης του άρθρου 10 του ν. 3580/2010. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (Α, Β, Γ) 

Α 35 

Β 21 

Γ 208 

ΣΥΝΟΛΟ 264 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

123,8  ώρες 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΕ 

Με την παραπάνω κατάταξη των υπαλλήλων με βάση την επικινδυνότητα ανά δραστηριότητα, 

προκύπτει ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας. Σύμφωνα με τον πίνακα του 

άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου, ο χρόνος ετήσιας απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας  ανά 

εργαζόμενο προκύπτει με τους εξής συντελεστές ανά κατηγορία είναι: Α:0,8 - Β:0,6 - Γ:0,4.  

 

Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας 
του, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς και το ωράριο απασχόλησης του 

αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. της 
27.6.1932, τον. 515/1970 και τυχόν άλλες παλαιές διατάξεις. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται και 
στις καταστάσεις που αναρτώνται στους χώρους εργασίας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν 
τις ώρες παρουσίας του ιατρού εργασίας στην επιχείρηση. Κάθε αλλαγή των παραπάνω στοιχείων 
πρέπει να ανακοινώνεται έγκαιρα στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.  
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Ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του 
εργοδότη και της Ε.Υ.Α.Ε. (Επιτροπής Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας) εφόσον υφίσταται. Ο 

ίδιος ιατρός εργασίας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από ομάδα ομοειδών επιχειρήσεων ή από 

επιχειρήσεις κατά περιοχή. Επίσης, ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού εργασίας δύναται να 

αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής του αριθμού των προσωπικού του Γενικού 

Νοσοκομείου Γρεβενών. 
 

Η σύμβαση πρόσληψης του ιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και αντίγραφο της κοινοποιείται από 

τον εργοδότη στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας. 
 

Σε περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων ιατρού εργασίας σε ΕΞ.Υ.Π.Π., πριν από την επιλογή, ο 

εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας τη γραπτή 

σύμβαση με την ΕΞ.Υ.Π.Π στην οποία πρέπει να αναγράφονται: α) το νομικό καθεστώς της 
ΕΞ.Υ.Π.Π., β) ο νόμιμος εκπρόσωπός της, γ) η έδρα της, δ) το είδος των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των αρμόδιων ατόμων που έχουν ορισθεί για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, στ) ο χρόνος απασχόλησης των ατόμων αυτών στην επιχείρηση, ζ) τα 

στοιχεία για το είδος και την οργάνωση της επιχείρησης, η) ο αριθμός των εργαζομένων στην 
επιχείρηση και λοιπές συναφείς πληροφορίες, θ) ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης 
ιατρού εργασίας για την επιχείρηση. 

 

 Ο γιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχει 
υποχρέωση να διενεργεί τις απαραίτητες μετρήσεις και αν ο εργοδότης δεν διαθέτει τα κατάλληλα 

μέσα για τις μετρήσεις αυτές, ο εργοδότης προσφεύγει σε ΕΞ.Υ.Π.Π. Αφού καταγραφούν τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της παραγράφου 3 

του άρθρου 38 του ν. 3580/10, αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων 
υγείας και ασφάλειας, και προτείνουν μέτρα αντιμετώπισής τους και επιβλέπουν την εφαρμογή 

τους. 
 

Μετά την ανακήρυξη του μειοδότη, ο Ανάδοχος θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που θα 

απαιτηθούν από την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία θα ελέγξει το νομότυπο της ανάθεσης. 
 

Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (με βάση το Ν.3850/2010) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3850/2010, ο Ιατρός εργασίας (ΙΕ), που μπορεί να έχει και 
βοηθητικό προσωπικό πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 

 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) Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 

ανωτέρω νόμου, μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, 

πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή αδελφές 

νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων 

της αλλοδαπής. 
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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. 
 

Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου.  

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

1) Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους 
και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται  για τις σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο γιατρός 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. 

2) Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης 
της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους 
κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 
3) Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή 

και  χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 

4) Ο γιατρός 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) Ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων 
βοηθειών. 
6) Ο γιατρός 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, ακόμα και με υπόδειξη αναμόρφωσης της 
θέσης εργασίας. 
7) Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο 

ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

8) Κατά τα λοιπά, οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας καθορίζονται με κάθε 
λεπτομέρεια στις σχετικές διατάξεις του Ν.3850/2010. 

 

Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

1. Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση 

εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό  

ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη 

διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 
εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 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. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 
πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 
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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 μέσων 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 εργαζόμενους 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 γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

4. Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, 
ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία. 

5. Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους 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. Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι 
στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση 

η απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

8. Ο γιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 

εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την κατάλληλη 

υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους 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 γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση των 
αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 

9. Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός 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 εργαζόμενου οι υγειονομικοί 
επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί 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 εργαζόμενου, 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», άρθρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να 

συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: 

α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας 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 των δικαιωμάτων του εργαζόμενου 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 
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διατάξεις των άρθρων «21» και «22» του Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής 
βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997. 

 

 Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου 

τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους, να συνεργάζονται με την Επιτροπής Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων. 
3. Ο γιατρός εργασίας οφείλει να παρέχει συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνει 
για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του γιατρού εργασίας, 
οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε 
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

5. Κατά τα λοιπά, οι γενικές και ειδικές διατάξεις για την συνεργασία Τεχνικού Ασφαλείας και 
Ιατρού Εργασίας καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις σχετικές διατάξεις του Ν.3850/2010, 

όπως εκάστοτε ισχύει. 
 

 Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

(ΕΞ.Υ.Π.Π.) 

1. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για καθεμία επιχείρηση, με την οποία 

συμβάλλονται. Στους φακέλους καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή 

εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις αυτές πρέπει να καταγράφονται από 

την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. 

2. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 

εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα των οποίων 
υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης, συντάσσουν ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση, το πρώτο δίμηνο κάθε 
έτους. 
3. Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που 

αφορά τόσο την ίδια όσο και την επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 
4. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, 
κάθε στοιχείο που ζητείται, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση που υπογράφουν με την επιχείρηση. 

5. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε 
μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί. 
6. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του 

ιατρού εργασίας, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική 

εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για καθεμία από τις 
επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται. 
7. Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Π.Π. δε διαθέτουν τα 

απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως για διενέργεια 

μετρήσεων, εξετάσεων κλπ, οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. Στην 
περίπτωση αυτή γίνεται αναφορά στη σχετική μεταξύ τους σύμβαση. 

8. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των υπηρεσιών και σε περίπτωση ΕΞΥΠΠ, η 

συμμετέχουσα εταιρεία υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, να διαθέσει ένα μόνο και συγκεκριμένο 

άτομο για τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας του οποίου τα στοιχεία (όνομα, βιογραφικό κλπ) θα 

πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προσφορά. 
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9. Κατά τα λοιπά, οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις της ΕΞ.Υ.Π.Π καθορίζονται με κάθε 
λεπτομέρεια στις σχετικές διατάξεις του Ν.3850/2010. 

 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

1. Ο εργοδότης για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού 

ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, 

χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις 
σχετικές δαπάνες. 
2. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας, το γιατρό εργασίας 
και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων για την παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010.  

3. Κατά τα λοιπά, οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται με κάθε 
λεπτομέρεια στις σχετικές διατάξεις του Ν.3850/2010. 

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Αμοιβής Ιατρού Εργασίας 
α/α Περιγραφή Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή/ώρα Δαπάνη σε € 

1 

 

Αμοιβή Ιατρού Εργασίας Ώρες 
απασχόλησης 

123,8 30,00 3714,00 € 

 ΦΠΑ 24% 891,36€ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΑΜΟΙΒΗ (ΙΕ) 

4605,36€ 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).  

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται 

δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.  

  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

από την Επιτροπή.  

  Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση 

όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.     

  Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων των προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν 

ασκηθέν ένδικο μέσο.  

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και    οικονομικών 

προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια συνεδρίαση, κατά την κρίση της    επιτροπής. 

 Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του 

αναλογούντα ΦΠΑ. Οι τιμές δεσμεύουν τον οικονομικό φορέα για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 

σε τυχόν παράταση αυτής.        

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
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 Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο 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 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.  

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς οικονομικός φορέας  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 απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το 

νόμο κυρώσεις.  

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν 

αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.   

 

ΑΡΘΡΟ  6ο  

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

  

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική 

απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 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 διαγωνισμού. 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 7o  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

  

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνέδριο. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 

στο σχετικό άρθρο 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. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π.).  

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.   
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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 προμηθευτή , 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.).  

  

 Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:   

 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. 

 Ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 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.  

  Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος  εισοδήματος 8%.             

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο 

Γρεβενών. 

 

                                                                                           

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

            ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

Στα Γρεβενά, σήμερα ημέρα, ……………………………2018, μεταξύ των συμβαλλομένων:  
αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ», που εδρεύει στα Γρεβενά (Α.Φ.Μ. 999154413 Δ.Ο.Υ. Γρεβενών),  όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αλεξιάδη Παντελεήμων Διοικητή του Νοσοκομείου το 
οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και αφετέρου της εταιρίας με την 
επωνυμία …………………………………………………………………..Τ.Κ…………………………., 

Τηλ ……………………….Fax:…………………, Α.Φ.Μ………………….  Δ.Ο.Υ………………… όπως 
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εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα 

αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», έχοντας υπόψη : 

   

 1.Την υπ΄αριθμ Α2β/Γ.Π.οικ73936 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ545/13-10-2016,τ.ΥΟΔΔ), περί  
Διορισμού Διοικητή στο Γ.Ν. Γρεβενών. 
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

Β) Την υπ’ αριθ. ….. διακήρυξη.  

Γ)Την από ………… προσφορά του πρώτου / δεύτερου συμβαλλόμενου.  

Δ)Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σύμφωνα με 

την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Οικονομικός Φορέας, για τα αναγραφόμενα στο 

άρθρο 1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:  

  

ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ………………………………………………  

  

ΑΡΘΡΟ 2ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει για ……………….ήτοι από την ……………έως την …………………………  

2.2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 

παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται 

πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων 

κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει 

παραδοθεί ……., κινείται η διαδικασία κήρυξης του Οικονομικού Φορέα εκπτώτου. (άρθρο 203 

τουΝ.4412/2016).  

2.3. Η παραλαβή θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο 

σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Οικονομικός Φοράς έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο 

έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 

209 του Ν.4412/2016,τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την 

προσφορά του Προμηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν ……. και, πάντως, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής  

  

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

  

3.1. Στον Οικονομικό Φορέα 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, 
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το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.  

3.2. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για κάθε 

ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της 

σύμβασης.  

3.3. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι 

εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, 

δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του προσφέροντα μέχρι τη λήξη 

της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας 

ακεραιότητας καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας.  

  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  

4.1. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 4.2. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.  

4.3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 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. (αποδεικτικά φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).  

4.4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεων.   

4.5. 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». 

4.6. 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 Οικονομικού Φορέα, 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.).  

4.7. Ο Οικονομικός Φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις : 
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 i. 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. 36932/17-32009 Κ.Υ.Α. σε 

εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. ii. Ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων 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.  

iii. 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.  

  

ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

  

5.1. Ο Οικονομικός Φορέας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση του ……, 

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 και 

σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Οικονομικό Φορέα να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.   

5.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Οικονομικός Φορέας 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 Οικονομικός Φορέας δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 5.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

Οικονομικού Φορέα και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, 

σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα 

τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του 

διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή . 

  

ΑΡΘΡΟ 7ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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7.1.  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 Οικονομικού Φορέα 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 

Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 

αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 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 

Οικονομικός Φορέας δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να 

εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.  

7.2.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και 

δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια 

δικαστήρια των Γρεβενών.  

7.3.   Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. ………….  

διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 

όπως ισχύουν κάθε φορά. 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.  

 

 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού 

διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε ένα (1) 

αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Οικονομικός Φορέας.  

  

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

  

  ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

  

  

  

       ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το  
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

ΠΡΟΣ(1)
: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2)
:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείο
υ 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3)
 , που προβλέπονται από τις διατάξεις της  παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:  
1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης  
2) Συμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν Γρεβενών για την παροχή………………………………….  

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016.  

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες 
καταστάσεις, 
 6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 
 7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016. 
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 8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016 . 

 

Ημερομηνία:         

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 

του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 




