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Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηαηξνύ εξγαζίαο (CPV:85121000-
3), πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00€ γηα θάζε έηνο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθεξόηεξε από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο. To Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο 
παξάηαζεο γηα έλα αθόκε έηνο, επηπιένλ δαπάλεο 20.000,00€ 

 

 
Σν ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» 

 
Έρνληαο ππφςε: 

 
Α. Σηο δηαηάμεηο  

1. Σνπ λ. 3580/2010 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ Κψδηθα».  

2. Σεο εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη ζε 
βιαπηηθνχο παξάγνληεο (βηνινγηθνχο, ρεκηθνχο, θπζηθνχο θιπ) 

3. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

4. Σνπ Π.Γ.80/2016, πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. 

5. Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/η.Α΄/2014). 

6. Σνπ Π.Γ.28/2015 (ΦΔΚ34/η.Α/23-03-2015): Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. 

7. Σνπ Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
45/Α'/1999), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 
Β. Σηο απνθάζεηο θαη έγγξαθα : 

1. Σελ ππ’ αξηζκφλ 88/07-09-2016 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, ζχκθσλα κε 
ηελ νπνία, ε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΤ πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηαξγήζεθε απφ 
ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Ν. 4412/2016. 

2. Σελ ππ΄αξηζκφλ 9ε/ζ.34/01-06-2018 (ΑΓΑ:9Τ314690ΩΓ-ΠΓ6) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ είρε εγθξίλεη ην Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 9

ε
/Θ23/15-06-2017 

απφθαζή ηνπ. 
3. Σελ ππ’αξηζκφλ 1726/2018 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(ΑΓΑ: ΩΠΑΦ4690ΩΓ-Θ2), ε νπνία θαιχπηεη θαη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ 

 
Π Ρ Ο  Κ Α Λ Δ Η 

Τπνςήθηνπο ηαηξνχο εξγαζίαο γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ 
ππεξεζηψλ γηα έλα (1) έηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010.  

Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 20.000,00€ εηεζίσο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 0439 
ησλ εμφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα είλαη 
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έλα (1) έηνο. To Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο παξάηαζεο  κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο γηα έλα αθφκε έηνο, επηπιένλ δαπάλεο 20.000,00€ . Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 1429. 

Η ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε 12 εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η..  

 
 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ησλ πξνζθνξψλ, 
είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο κηα θαη 
κνλαδηθή πξνζθνξά. 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ν ζπκκεηέρσλ ή 
έλαο εθπξφζσπνο ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε. 

Αξκφδηα γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε ηξηκειήο 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί κε 
απφθαζε Γηνηθεηή εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΣΣΙΚΟΝ 
ΑΦΜ: 999696736., ΓΟΤ: Υατδαξίνπ 
Ρίκηλη 1 Υατδάξη, ΣΚ 12462 
Κσδηθφο Nuts EL 300 
 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
Ν. Καιθαληέξα, ηει.  2105831025, e-mail: nkalk@attikonhospital.gr, 
Α. αληνξηλαίνπ, ηει. 2105831058, e-mail: asant@attikonhospital.gr 

 
ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 
Η παξνχζα πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) θαη ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή  ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηηο 13/07/2018, θαζψο 
επίζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.attikonhospital.gr.  
Η παξνχζα πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Αζελψλ, Πεηξαηψο θαζψο θαη ζην 
χιινγν Ιαηξψλ Δξγαζίαο. 

 
Δηδηθφηεξα ν δηαγσληζκφο  ζα δηελεξγεζεί κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

 
ΜΔΡΟ Α’ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
 

Άξζξν 1 
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα έρνπλ κφλν θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία θαηέρνπλ 
θαη αζθνχλ ηελ  εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν 
ηαηξηθφ ζχιινγν (άξζξν 16 παξ. 1 λ.3850/2010). 

 
 
 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΔΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΠΓΝ 

ΑΣΣΙΚΟΝ 
ΡΙΜΙΝΙ 1 ΥΑΙΓΑΡΙ 

16.07.2018 
ΗΜΔΡΑ: ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΩΡΑ:9.00 

27.07.2018 
ΗΜΔΡΑ: ΠΑΡΑΚΔΤΗ 
ΩΡΑ:14.00 

30.07.2018 
ΗΜΔΡΑ: ΓΔΤΣΔΡΑ 
ΏΡΑ 10:00ΠΜ 
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Άξζξν 2 
ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηαθφζηεο ζαξάληα 
(240)  εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Ννζνθνκείν, 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν 
απφ ηε δηαθήξπμε.  

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ην 
Ννζνθνκείν θξίλεη αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη ππνςήθηνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε 
λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
ππνςήθηνη. 

 
 

Άξζξν 3 
ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
 

 
Άξζξν 4 

ΓΛΧΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Όια ηα μελφγισζζα 

δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα νθείινπλ λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηπρφλ ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα πνπ δχλαληαη λα 
αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή. 

 
Άξζξν 5 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ-ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗΖ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ 
δηαγσληζκνχ απηέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο- 
ελδηαθεξφκελνπο κέρξη ηηο 23/07/2018 θαη ψξα 14.00 κ.κ. θαη απηέο (πιεξνθνξίεο - 
δηεπθξηλίζεηο) ζα παξέρνληαη απφ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ηηο 26/07/2018 θαη 
ψξα 15.00πκ.   
 

Άξζξν 6 
ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 

Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 θαη 2 θαη 74 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο 
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηo ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 
(Παξάξηεκα ΗΗΗ). 

Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ην ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.attikonhospital.gr.  

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ην Ννζνθνκείν 
απνθιείεη έλαλ ππνςήθην, φηαλ απνδεηρζεί φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 1 -3 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα απνθιείζεη ππνςήθην, φηαλ απνδεηρζεί φηη ν ελ ιφγσ ππνςήθηνο 
βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016 
 

Άξζξν 7 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ 
νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  
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α) ε ιέμε Πξνζθνξά  
β) ε επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,  
γ) ν ηίηινο ηεο παξνχζαο 
δ) ε εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
ε) ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ 

 
ηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηνπο θάησζη 

αλαθεξφκελνπο μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, ζε δχν αληίηππα, νη νπνίνη θέξνπλ 
επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 1: 

 
A. Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», 
(πξσηόηππν θαη αληίγξαθν) ν νπνίνο πεξηέρεη: 

1.Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα  
2.Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο Σχπνπ Α΄ (γηα άλδξεο). 
3.Πηζηνπνηεηηθφ Τγείαο θαη Αξηηκέιεηαο. 
4.Σίηινο εηδηθφηεηαο  Ιαηξηθήο Δξγαζίαο. 
5 .Αζθνχκελε εηδηθφηεηα Ιαηξηθήο Δξγαζίαο βεβαηνχκελε απφ ηνλ αξκφδην Ιαηξηθφ 

χιινγν. 
6. Πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 
7. Πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θαιή ρξήζε Η/Τ 
8. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4412/2016, κε βάζεη ην πξφηππν ηνπ Παξαξηήκαηνο III 
 
Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα δεηεί απφ ηνπο ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 
ΣΔΤΓ. 
         
 
B. Ξερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 
(πξσηόηππν θαη αληίγξαθν), ν νπνίνο πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο I. 

 
Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζηελ νπνία 
ζα ππνβιεζεί ν ππνςήθηνο γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ ππνςήθην θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη γηα θαλέλα ιφγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 
Α.Κ. θαη ησλ επνκέλσλ ηνπ. 

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
 

Γ. Γεληθνί όξνη  
1. ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή 

επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

 i. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 
 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ 

αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη 
ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηένλ 
φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. 
πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε 
ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 ii. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 
 Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο 
επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). 

 iii. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:  
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 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 
εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 
ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο 
πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014.  

 iv. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα  
 Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.   
 

 
Άξζξν 8 

ΤΜΠΛΖΡΧΖ - ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα θαιεί 

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε 
πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Οκνίσο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα 
δηεπθξηλίζνπλ, εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ 
πεξηέρεη αζάθεηεο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά 
ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ.  
 
 

Άξζξν 9 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η απνζθξάγηζε  ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ζα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 30/7/2018 ζηηο 11.00κκ απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η Δπηηξνπή αμηνινγεί ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ηεο θαη 
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ.  

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε 
γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.   

 
 

Άξζξν 10 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Α. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ,  ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δύν 
αληίηππα, ηα θάησζη έγγξαθα, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 
ηνπ λ. 4412/2016. 

Αλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ 
δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην ΣΔΤΓ, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν 
πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ 
ακειιεηί ην Ννζνθνκείν ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

Β.  Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 6 νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 
άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή 
ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.  

2.Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο νη ππνςήθηνη είλαη 
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ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο θνξείο θχξηαο & 
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, 

3.Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο νη ππνςήθηνη είλαη 
ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο  
 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ 
ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 
έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε:  

 

«ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  

Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηαηξνύ 
εξγαζίαο  

AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  
«ΑΣΣΗΚΟΝ»  

ην θάθειν πεξηιακβάλεηαη ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν απαξηζκνχληαη 
αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά 
πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα 
ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ 
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο 
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα 
γλσζηνπνηεζεί κε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ ζην  ΣΔΤΓ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.  

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Οκνίσο, αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, 
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ 
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο 
ηεο ζχκβαζεο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζηαδίσλ ησλ άξζξσλ 14 θαη 15, επηθπξψλνληαη κε ηελ 
απφθαζε θαηαθχξσζεο.  
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Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 
Άξζξν 11 

ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Σν Ννζνθνκείν κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ελδεηθηηθά, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά, ηδίσο φηαλ: 
1. Τπνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πεξί ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ζεσξνχκελσλ φισλ σο νπζησδψλ. 
2. Πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο 

3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

4.  Δίλαη ελαιιαθηηθή ή ηειεί ππφ αίξεζε 
5. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή 

πεξηιακβάλεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο  
 
 

Άξζξν 12 
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ 
Ν.4412/2016.  

Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Άξζξν 13 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
Σν Ννζνθνκείν, κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο, ηδίσο: 

1. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ 
απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή 
ζπκκεηερφλησλ,  

2. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

3.Λφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,  
4. Αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη 
πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

5. Αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  
6.Αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,  
7.Γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο 

πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  
Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, λα αθπξψζεη 
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 
επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ 
επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ 
ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ησλ άξζξσλ 29 θαη 32 ηνπ Ν. 
4412/2016 
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Άξζξν 14 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε 
ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 λ. 
4412/2016 
 

Άξζξν 15 
ΔΝΣΑΔΗ 

Καηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιιεηαη έλζηαζε εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα. Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην 
ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο 
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ.  

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ θαη Δλζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 
ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή. 

 
Άξζξν 16 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
Ο αλάδνρνο απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κφλν ζηηο  πεξηπηψζεηο αλσηέξα βίαο, 

νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά: 

 Ππξθαγηά 

 Πιεκκχξα 

 εηζκφο 

 Πφιεκνο 

 Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα 
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 
θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

 
 

 
ΜΔΡΟ Β΄  

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 
 
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ 

1. Ο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ν ειάρηζηνο 
πξνβιεπφκελνο απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν νπνίνο έρεη ππνινγηζζεί ζηνλ πην θάησ πίλαθα, 
κε βάζε ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Ννζνθνκείν. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί 
πξφζζεηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο, απηφ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηζήγεζεο 
ηνπ αλάδνρνπ θαη απνδνρήο ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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2. Η θπζηθή παξνπζία ηνπ Ιαηξνχ Δξγαζίαο ζα θαηαλεκεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
θαιχπηεη φιν ην θάζκα σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα 
επηκέξνπο ηκήκαηα θαη γεληθά θάζε δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ ηέκλεη ζέκαηα 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο 
απαηηνχκελεο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

 

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜ. 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΩΡΕ ΑΝΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ/ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ & ΠΑΡΑΩΑΣΡΙΚΟ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΟ Ε 

ΙΟΝΣΙΖΟΤΕ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΕ 

92 0,8 
73,6 

 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟΤ 

24 0,6 
14,4 

 

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ/ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ & ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ 

1.286 0,4 
514,4 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ 

Φ/Σ & Μ/Σ, ΘΕΡΜΑΣΕ) 
8 0,6 

4,8 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (ΛΟΙΠΟ ΣΕΦΝΙΚΟ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ) 
25 0,4 

10 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 206 0,4 
82,4 

 

ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΟΙ, ΧΤΦΟΛΟΓΟΙ, 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ κ.λπ. 
23 0,4 

9,2 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 5 0,4 
2 

 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ) ΣΕΙ, ΕΠΑ, ΟΑΕΔ 
38 0,4 

15,2 

 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ /ΕΣΟ (ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 726 

 
Ο Ιαηξφο Δξγαζίαο εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Τγείαο θαη 
Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (λ.3850/2010), ηδίσο δε ηα άξζξα 17 θαη 18.  
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
1.Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζα ππνγξάςεη ζρεηηθή 

ζχκβαζε αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη νη εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο 
ηνπ. 

2. Η ζπλνιηθή δηαδηθαζία, θαη ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ αλαδφρνπ, απνηειεί αληηθείκελν ειέγρνπ θαη έγθξηζεο εηδηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα 
νξηζηεί κε απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη 
ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε 
πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 
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4. Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
5. Ο Ιαηξφο Δξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε. 
6. Ο Ιαηξφο Δξγαζίαο ζα πηζηνπνηεί ηηο ψξεο απαζρφιεζήο ηνπ ππνγξάθνληαο ζρεηηθά 

δειηία παξνπζίαο ηα νπνία ζα ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Π.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ. 
7. Ο Ιαηξφο Δξγαζίαο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εθάζηνηε Σερληθφ Αζθαιείαο, ζα ηεξεί 

επαγγεικαηηθή ερεκχζεηα θαη ελ γέλεη ζα ηεξεί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη ζχκθσλα κε 
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

8. Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 θαη θάζε λέα ηξνπνπνίεζε δηάηαμε ε 
Νφκνο πνπ ηπρφλ ηεζνχλ ζε ηζρχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή 
αληίζηνηρεο ζχκβαζεο λα παξάζρεη ζην Π.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ θάζε απαξαίηεην ζηνηρείν πξνο 
ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. 
 

 

 
ηελ παξνχζα πξνζαξηψληαη ηα θάησζη Παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην 
κέξνο απηήο: 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 
www.attikonhospital.gr 
 

 
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΠΓΝ ΑΣΣΗΚΟΝ 

 

 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΡΑΓΧΝΑ 

 

http://www.attikonhospital.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I΄: «ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ» 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ 
 

ηo Xατδάξη ζήκεξα …./…./…… νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην  
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» πνπ εδξεχεη ζην Υατδάξη, Ρίκηλη 
1, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Γηνηθεηή απηνχ ……………………………………., ην 
νπνίν ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ" θαη αθεηέξνπ, 
…………………………………………………………….κε Α.Γ.Σ. ……………….. θαη ΑΦ.Μ. 
…………………………… ζην εμήο, ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη «ΑΝΑΓΟΥΟ»  

 έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010(ΦΔΚ84/η.Α'/2.6.2010)“Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα 
ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ” 

2. Σελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη ζε 
παξάγνληεο 

3. Σελ ππ’ αξηζκφλ ΥΥΥΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-2017 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ 
επηινγή ελφο ηαηξνχ εξγαζίαο (ΑΓΑ: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ) 

4. Σελ ππ΄αξηζκφλ ΥΥΥΥ/ΥΥ-ΥΥ-201Υ πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ, 
5. Σελ ππ’αξηζκφλ Υ

ε
/ΥΥ-ΥΥ-201Υ/Θ.ΥΥ (ΑΓΑ: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο αλαγξαθφκελεο ζην άξζξν 1

ν 
απηήο ηεο ζχκβαζεο ππεξεζίεο 

ηαηξνχ εξγαζίαο,  
6. Σελ ππ΄αξηζκφλ ΥΥΥΥ/201Υ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ-ΥΥΥ), 

 

ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ: 
 

Άξζξν 1
ν
  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο 
Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη πξνο ην Ννζνθνκείν ππεξεζίεο ηαηξνχ εξγαζίαο ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ (λ.3850/10) θαη ηελ 
εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη ζε βιαπηηθνχο 
παξάγνληεο 

Ο  εηήζηνο  αξηζκφο  ησλ  σξψλ  θαηά  ηηο  νπνίεο  ν  Αλάδνρνο ζα  παξέρεη  ηηο  
ππεξεζίεο ηνπ ζην Ννζνθνκείν αλέξρεηαη ζε 726 ψξεο. ε θάζε πεξίπησζε ν εηήζηνο 
αξηζκφο  δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ  ηνλ πξνβιεπφκελν ζηνλ λ. 3850/2010.  

Η θαηαλνκή ησλ σξψλ  απηψλ  ζα  πξαγκαηνπνηείηαη  απφ  ηνλ  αλάδνρν κε ηέηνην 
ηξφπν ψζηε λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηνπ σξαξίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φιεο 
ηηο Γηεπζχλζεηο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη γεληθά θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ο αλάδνρνο θαηαξηίδεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ,  πξφγξακκα εξγαζηψλ, ην νπνίν 
γλσζηνπνηεί ζην Ννζνθνκείν θαη ζηηο θαηά ην λφκν  αξκφδηεο αξρέο. 

Δηδηθφηεξα νη ψξεο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ θάησζη 
πίλαθα:  

ΤΠΗΡΕΣΟΤΝΣΕ ΤΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜ. 

ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΩΡΕ ΑΝΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ/ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ & ΠΑΡΑΩΑΣΡΙΚΟ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΟ Ε 

ΙΟΝΣΙΖΟΤΕ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΕ 

92 0,8 
73,6 
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ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΒΙΟΦΗΜΙΚΟΤ 

24 0,6 
14,4 

 

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ/ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ & ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΨΝ 

1.286 0,4 
514,4 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟΙ 

Φ/Σ & Μ/Σ, ΘΕΡΜΑΣΕ) 
8 0,6 

4,8 

 

ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ (ΛΟΙΠΟ ΣΕΦΝΙΚΟ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ) 
25 0,4 

10 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 206 0,4 
82,4 

 

ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΟΙ, ΧΤΦΟΛΟΓΟΙ, 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΤΣΕ κ.λπ. 
23 0,4 

9,2 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 5 0,4 
2 

 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ (ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ) ΣΕΙ, ΕΠΑ, ΟΑΕΔ 
38 0,4 

15,2 

 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ /ΕΣΟ (ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 726 

 
 

Άξζξν 2
ν
  

Γηάξθεηα θαη εηδηθνί όξνη ηζρύνο ηεο ύκβαζεο 
1. Η παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο, ήηνη από ΥΥ-ΥΥ-201Υ έσο ΥΥ-ΥΥ-201Υ. 

Σν Ννζνθνκείν  δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε κε ηνπο 
ίδηνπο φξνπο (ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θ.ιπ.) γηα έλα (1) αθφκα έηνο.  

2. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ πεξίπησζε 
θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε ζηεξηρζεί ε 
ππνγξαθή ηεο, ή ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο ππεξθείκελε αξρή 
πξνθεξχμεη δηαγσληζκφ, ππεξηζρχεη ε ζχκβαζε ηεο ππεξθείκελεο αξρήο. 

3. Ο αλάδνρνο δελ έρεη θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν. 
 

Άξζξν 3
ν 

 
Σίκεκα

 

Η ακνηβή ηνπ Ιαηξνχ Δξγαζίαο αλέξρεηαη ζε πνζφ ΥΥ.ΥΥΥ€/κήλα θαη δελ ππφθεηληαη 
ζε Φ.Π.Α. (αξηζκ. 11259/8239/989/β0014/16-12-2008 απφθαζε ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο 
θαη Οηθνλνκηθψλ). 

 
Η αλσηέξσ ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ 
επνκέλσλ ηνπ. 

 
Άξζξν 4

ν
  

Τπνρξεώζεηο Μεξώλ 
1. Ο αλάδνρνο εθηειεί φια ηα θαζήθνληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Κψδηθα Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ  θαη ζηελ εηδηθφηεξε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο 
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη ζε βιαπηηθνχο παξάγνληεο θαη παξέρεη ζην 
Ννζνθνκείν ελδεηθηηθά  θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

α. Σηο ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα 
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ   
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β. Σελ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Κψδηθα 
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ   

γ. ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, επίβιεςε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 
ππφθεηληαη ζε βηνινγηθνχο, ρεκηθνχο, θπζηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο 

 
2. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ζπκπιήξσζε θαη ηελ θαηάζεζε φισλ ησλ 

λνκηκνπνηεηηθψλ  εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη ηηο  θαηά 
ηφπνπο αξκφδηεο ππεξεζίεο,  

3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ν ηαηξφο εξγαζίαο 
νθείιεη λα ηεξεί ην Βηβιίν Τπνδείμεσλ. ην ελ ιφγσ βηβιίν, ην νπνίν  είλαη αξηζκεκέλν θαη  
ζθξαγηζκέλν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ε χπαξμε θαη ε θαηάζηαζε  
φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπληεινχλ ζηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο.  

4. Σν Ννζνθνκείν  ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε βνήζεηα θαη πιεξνθνξία ζηνλ 
Αλάδνρν θαζψο θαη αθψιπην πξφζβαζε  ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο,  πξνθεηκέλνπ λα 
είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ ζχκθσλα κε ην  Νφκν. 
 

 
Άξζξν 5 

Καηαγγειία ηεο παξνύζαο 
1. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζην πιαίζην ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 15 παξ. 4 θαη 18 παξ. 7 ηνπ Ν.3850/2010,  ακέζσο θαη αδεκίσο ελ 
φισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη 
θαηά ηελ θξίζε ηνπ, επηθπιαζζφκελν θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ηδίσο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ: 

 ν αλάδνρνο πάςεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ νηθείν Ιαηξηθφ χιινγν ή απνιέζεη 
ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο εξγαζίαο 

 ν αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνχησλ 
ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ,  

 αλ ν αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο 
ππεξγνιαβηθά 

2. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα θαηαινγηζκνχ ζε βάξνο ηνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη 
θάζε άιιεο απνζεηηθήο δεκηάο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ππεξεζίαο , κε βάζε απφθαζεο Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε άιιν αλάδνρν. Πεξαηηέξσ ην 
Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα απνζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ , πιεξσηένπ 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ 
ηνπο ππνρξεψζεσλ.  
3. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν, ηεξψληαο 
πξνεγνχκελε πξνζεζκία δχν κελψλ. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηβνιήο πνηληθήο 
ξήηξαο ζε πεξίπησζε δεκίαο ηνπ απφ ηελ πξφσξε ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 
 

 
Άξζξν 6 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
Ο αλάδνρνο απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κφλν ζηηο  πεξηπηψζεηο αλσηέξα βίαο, 

νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά: 

 Ππξθαγηά 

 Πιεκκχξα 

 εηζκφο 

 Πφιεκνο 

 Σξνκνθξαηηθή ελέξγεηα 
Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά 
θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
 

Άξζξν 7 
Δκπηζηεπηηθόηεηα

 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν Αλάδνρνο δελ 
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη 
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πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν. ε πεξίπησζε 
αζέηεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Ννζνθνκείν  δηθαηνχηαη λα 
απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

 
Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Ννζνθνκείν θαη δελ 
δεζκεχεη ην Ννζνθνκείν, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

 
Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο.  
 

Άξζξν 8 
Εεηήκαηα θπξηόηεηαο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο

 

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, 
πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ 
απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, 
είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
Ο αλάδνρνο κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη 

ηα ζηνηρεία ζην Ννζνθνκείν. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ 
θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 
ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 
Άξζξν 9 

Πιεξσκή - Κξαηήζεηο 
1. Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο απφ 
ηελ αξκφδηα επηηξνπή, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο θαη ηα νπνία ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη.  

2. Η θαιή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πηζηνπνηείηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 
Ννζνθνκείνπ.   

3. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εθ ηνπ λφκνπ επηβαιιφκελεο θξαηήζεηο, σο θαη 
θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ παξερφκελε 
ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

4. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη απφ 
λνκηθέο δηαηάμεηο ή ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηή 
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε 
ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ. ή φηαλ άιινη παξάγνληεο 
άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ πξνθαινχλ. 

 
Άξζξν 10 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
Η ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. Σν θείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν ζρεηηθφ θείκελν (πξνζθνξά θ.ιπ.) πιελ πξνθαλψλ 
ζθαικάησλ, ή παξαδξνκψλ ελ γέλεη απηνχ. 

Γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3850/2010 θαη ζπλνιηθά ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν 
θαη ηελ παξνρή ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη ππεξεζηψλ Ιαηξνχ Δξγαζίαο φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Η ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ 
ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 
χκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ην Ννζνθνκείν θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα 
γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα 

είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ 
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ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα πξφζθιεζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ 
αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ εθαξκφζεη άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία 
πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 
γηα ην Ννζνθνκείν. 

 
 
 
 
Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε ζε πέληε (5) φκνηα πξσηφηππα, ε 

νπνία αθνχ δηαβάζζεθε, ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Απφ ηα 
πξσηφηππα απηά ην έλα πήξε ν αλάδνρνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ηα άιια (4) θαηαηέζεθαλ 
ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
 
 
 
 

 
 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ               Γηα ην ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

 
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 
(αθ) 
- Ολνκαζία: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΟΝ 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 99221986 
- - Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΡΗΜΗΝΗ  1, ΥΑΗΓΑΡΗ , Σ.Κ. 12462 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΑΡΓ.ΑΝΣΟΡΗΝΑΗΟΤ ,Ν.ΚΑΛΚΑΝΣΔΡΑ 

- Σειέθσλν: 2105831058,1026 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: asant@attikonhospital.gr , nkalk@attikonhospital.gr 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.attikonhospital.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): 
Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηαηξνύ εξγαζίαο (CPV:85121000-
3), πξνϋπνινγηζκνύ 20.000,00€ γηα θάζε έηνο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθεξόηεξε από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο. To Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο 
παξάηαζεο γηα έλα αθόκε έηνο, επηπιένλ δαπάλεο 20.000,00€ 

-Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: ……… 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΤΠΖΡΔΗΔ 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : ΟΥΗ 

 

 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

mailto:asant@attikonhospital.gr
mailto:nkalk@attikonhospital.gr
http://www.attikonhospital.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηοιτεία αναγνώριζης: 
Απάνηηζη: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ σπάρτεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροθορίες: Απάνηηζη: 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε· 

2. δσξνδνθία· 

3. απάηε· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ. 

Λόγοι ποσ ζτεηίζονηαι με ποινικές καηαδίκες: Απάνηηζη: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 

έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 

εγγράθφλ): 

[……][……][……][……] 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, 

αλαθέρεηε: (δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας 

έθδοζες, επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ 

εγγράθφλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πληρωμή θόρων ή ειζθορών κοινωνικής 

αζθάλιζης: 

Απάνηηζη: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ 

Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 

ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ; 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζτεηηθή ηεθκερίφζε όζολ αθορά ηελ θαηαβοιή 

ηφλ θόρφλ ή εηζθορώλ θοηλφληθής αζθάιηζες 

δηαηίζεηαη ειεθηροληθά, αλαθέρεηε: 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πληροθορίες ζτεηικά με πιθανή αθερεγγσόηηηα, 

ζύγκροσζη ζσμθερόνηων ή επαγγελμαηικό 

παράπηωμα 

Απάνηηζη: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθησαθή δηεύζσλζε, αρτή ή θορέας έθδοζες, 

επαθρηβή ζηοητεία αλαθοράς ηφλ εγγράθφλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 

απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

[] Ναη [] Όρη 
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παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Μζρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όςον αφορά τα κριτήρια επιλογήσ (ενότητα  ή ενότητεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δηλώνει ότι:  

α: Γενική ζνδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτην περίπτωςη που η 

αναθζτουςα αρχή ή ο αναθζτων φορζασ ζχει δηλώςει ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτην 

πρόςκληςη ή ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ που αναφζρονται ςτην διακήρυξη, ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ μπορεί να ςυμπληρώςει μόνο την Ενότητα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να 

ςυμπληρώςει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλήρωςη όλων των απαιτοφμενων κριτηρίων 

επιλογήσ 

Απάντηςη 

Πληροί όλα τα απαιτοφμενα κριτήρια επιλογήσ; *+ Ναι *+ Όχι 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη ηα ζηοητεία ποσ έτφ αλαθέρεη ζύκθφλα κε ηα κέρε Ι – 

IV αλφηέρφ είλαη αθρηβή θαη ορζά θαη όηη έτφ πιήρε επίγλφζε ηφλ ζσλεπεηώλ ζε περίπηφζε ζοβαρώλ 

υεσδώλ δειώζεφλ. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος, δειώλφ επηζήκφς όηη είκαζηε ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηος θαη τφρίς 

θαζσζηέρεζε, λα προζθοκίζφ ηα πηζηοποηεηηθά θαη ηης ιοηπές κορθές αποδεηθηηθώλ εγγράθφλ ποσ 

αλαθέροληαη, εθηός εάλ : 

α) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτεη ηε δσλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζτεηηθά δηθαηοιογεηηθά 

απεσζείας κε πρόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδοκέλφλ ζε οποηοδήποηε θράηος κέιος ασηή δηαηίζεηαη 

δφρεάλ. 

β) ε αλαζέηοσζα αρτή ή ο αλαζέηφλ θορέας έτοσλ ήδε ζηελ θαηοτή ηοσς ηα ζτεηηθά έγγραθα. 

Ο θάηφζη σπογεγρακκέλος δίδφ επηζήκφς ηε ζσγθαηάζεζή κοσ ζηο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, προθεηκέλοσ λα 

αποθηήζεη πρόζβαζε ζε δηθαηοιογεηηθά ηφλ πιεροθορηώλ ηης οποίες έτφ σποβάιιεη ζηο  παρώλ  

Τσποποηεκέλο Έλησπο  Υπεύζσλες Δήιφζες γηα ηοσς ζθοπούς ηες παρούζας Πρόζθιεζες Εθδήιφζες 

Ελδηαθέροληος γηα ηελ παροτή σπερεζηώλ γηαηρού εργαζίας (CPV:85121000-3),  

 

Ηκεροκελία, ηόπος θαη, όποσ δεηείηαη ή είλαη απαραίηεηο, σπογραθή(-ές): [……]    
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