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                                       Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    2016_003 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα» 

2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

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

ασφάλεια των εργαζομένων». 

4. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 

υπ.αρίθμ. 18η/6-10-2015  συνεδρίασή του (θέμα 52ο)  

5. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 

υπ.αριθ.3η/9-2-2016 συνεδρίαση του (θέμα 8ο έκτακτο).   

 

                                                         ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   

 

            Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό την «ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών  για 

την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος 

Νοσοκομείου»  ως εξής: 

 α) ενός (1) Ιατρού Εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη γιατρού εργασίας με 

συνολική απασχόληση 675 ώρες εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους και 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και 

την σχετική νομοθεσία. 

 Β) ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας, ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου 

του τεχνικού ασφάλειας με συνολική απασχόληση 1.401 ωρών εντός χρονικού 

διαστήματος ενός έτους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού και την σχετική νομοθεσία. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 

Η προϋπολογισθείσα  ετήσια δαπάνη ανά αιτούμενη υπηρεσία ανέρχεται ως κάτωθι  

Ιατρός Εργασίας :  20.000,00€  

Τεχνικός Ασφάλειας: 17.220,00€ 

Το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα τρίμηνης παράτασης του χρόνου ισχύος της 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τους αυτούς όρους και συμφωνίες και αναλογικά 

υπολογιζόμενο τον χρόνο απασχόλησης  (εργασίμων ωρών, για το διάστημα των 

τριών μηνών), μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και πριν την 

λήξη του συμβατικού χρόνου.  

Το  κριτήριο κατακύρωσης  είναι η χαμηλότερη τιμή ανά αιτούμενη υπηρεσία και η 

συμφωνία με  τις τεχνικές περιγραφές  που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και 

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 1η Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ.  

στο χώρο του Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου. 



Η αποσφράγιση οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των 

προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αιτιολογημένα έχει την 

δυνατότητα να μεταθέσει την ημέρα διενέργειας της διαδικασίας οικονομικής 

αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες (τεχνικά αποδεκτοί)  θα 

ενημερωθούν εγκαίρως και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες με ευθύνη του 

Τμήματος Προμηθειών του Νοσοκομείου, για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας της  

διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης.  

  

                                                             Άρθρο 1Ο 

                                                     Προσόντα συμμετοχής 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά, Φυσικά Πρόσωπα ή εταιρείες ΕΞ.Υ.Π, της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται με αντίστοιχο με το 

διαγωνισμό αντικείμενο.  

Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση 

υπηρεσίας ή ανά υποέργο  (Ιατρός Εργασίας ή Τεχνικός Ασφαλείας), με τη 

διευκρίνηση ότι η υποβληθείσα προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο των 

απαιτήσεων του υποέργου. Προσφορές που υποβάλλονται για την κάλυψη μόνο 

μέρος των απαιτήσεων της διακήρυξης έκαστου υποέργου, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και μη σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης του 

διαγωνισμού.  

 

Άρθρο 2o 

Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο 

προσφορών   

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό επί ποινή απόρριψης, μπορούν 

να  καταθέσουν την προσφορά τους  το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 

14.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία 

μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά 

κατατίθενται ή αποστέλλονται). 

Αρμόδιος υπάλληλος διενέργειας του διαγωνισμού: Ναζιρίδης Χριστόδουλος, τηλ. 

2313-307190 φαξ 2313-307023. 

 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα 

υπoβάλoυv εμπροθέσμως την πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και 

ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη  

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο 

(ταχυδρομικώς ή ιδιοχείρως) και παραλαμβάνονται ενυπόγραφα από αρμόδιο 

υπάλληλο του  Γραφείου Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου όπου και επιβεβαιώνεται η 

ακριβής ημερομηνία & ώρα κατάθεσης της προσφοράς. Απαραίτητη  προϋπόθεση 

για να θεωρούνται εμπρόθεσμες οι προσφορές είναι  να περιέρχονται αυτές στην 

Υπηρεσία πριν από τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 

Υπηρεσία εκτός του καθοριζόμενου τρόπου, της ημερομηνίας και ώρας από τη δια-

κήρυξη, θεωρούνται εκπρόθεσμες μη νομότυπες και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) 

αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται 

ευκρινώς: 

. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 



. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ. 

. Τα στοιχεία του απoστoλέα. 

. Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της εταιρείας, τηλέφωνο, φαξ.  

Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα 

αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, η 

προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν 

ορισθέντα εκπρόσωπό τους. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν δεν θα 

ληφθούν υπόψη και θα επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολο της. 

Ο υποψήφιος ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε 

καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 

απόρριψης των προτάσεων αυτών.  

 

Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό 

τοποθετούνται πέραν τον οριζόμενων από τις τεχνικές προδιαγραφές τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα 

δηλώνεται: 1) ότι διαθέτει την επάρκεια για την ορθή παροχή των υπηρεσιών που 

αιτείται το Νοσοκομείο με τον διενεργηθέντα διαγωνισμό και δεν θα φέρει καμία 

εναντίωση για την υλοποίηση τους σε περίπτωση κατακύρωσης, 2) ότι η προσφορά 

συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης την οποία έλαβε 

γνώση, και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 3) ότι η προσφορά 

τεχνική/οικονομική ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερών 

(ημερολογιακές) 4) ότι έχει την δυνατότητα έναρξης παροχής υπηρεσιών και 

εκτέλεσης εργασιών από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, 5) να 

αναγραφεί  το σκέλος (υποέργο) του διαγωνισμού που συμμετέχει. 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα 

δηλώνεται:  

ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδι-

κεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α΄, 

 δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους,   

 η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, 

ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης. 

 δεν έχουν διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και  

 δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 



Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές  (άρθρο 43 παρ. 2 

του Π.Δ. 60/2007). 

 ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους,   

 ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

 ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε 

συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώ-

σεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,   

 ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι 

αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους. 

   Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους 

διαχειριστές τους,  ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί 

ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή 

πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρίας.  

   Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες 

δηλώσεις αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. (προσοχή, 

εφόσον υπάρχει πέραν του ενός διαχειριστής στην εταιρεία, η αναφερόμενη δήλωση 

θα πρέπει να συνταχθεί από το σύνολο των διαχειριστών) και του προέδρου και του 

διευθύνοντος συμβούλου των Α.Ε. 

   υπογράφονται δε μόνο από αυτούς, εκτός και αν κατατεθεί σχετικό προσωπικό 

πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση προς τρίτο πρόσωπο να συντάξει την αιτούμενη 

δήλωση που θα αφορά τον πρόχειρο  διαγωνισμό που διενεργεί το «Γ.Ν.Θ. 

Γ.Παπανικολάου».  

    (Δεν γίνεται αποδεκτές οι εξουσιοδοτήσεις-παραχωρήσεις αρμοδιοτήτων που 

αναφέρονται σε καταστατικά εταιρειών- αποφάσεων Δ.Σ κ.λ.π.)  

     Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 

εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως 

τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. 

ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, 

νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί 

στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 

στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις 

του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει 

δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου. Σε όσες 

περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, αρκεί η 

προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την 

καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περί-

πτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, (Γ.Ε.Μ.Η) από την οποία να 

προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο ειδικότητας και βεβαίωσης εγγραφής στον 

Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (αφορά τον υποψήφιο για την θέση Ιατρού 

Εργασίας).  

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Αφορά τις ΕΞ.Υ.Π. (η βεβαίωση να έχει 

εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς).  



Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε 

όλα τα σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική 

απαίτηση του Νοσοκομείου. Να αναγραφεί αναλυτικά το σύνολο των υπηρεσιών 

που θα προσφέρει σε πλήρη αντιστοίχηση με τις αιτούμενες υπηρεσίες των τεχνικών 

προδιαγραφών του διαγωνισμού. Να κατατεθούν  πιστοποιητικά, δηλώσεις 

συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με τα οποία πιστοποιείται η 

καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμμετέχοντα 

όπως αυτές ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού 

Αντίγραφο οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμή. Να κατατεθεί στον φάκελο της 

τεχνικής προσφοράς, αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς οικονομικά 

στοιχεία (να μην αναγραφεί τιμή).  Το αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς 

οικονομικά στοιχεία με αυτό της πρωτότυπης οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει 

να έχουν καμία διαφοροποίηση επί του κειμένου πέραν της αναγραφόμενης τιμής. 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών 

στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης 

της προσφοράς. 

 

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον 

οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της 

προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα: 

 Να δοθεί προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων ωρών 

απασχόλησης του ιατρού εργασίας υπολογιζόμενο με όλες τις κρατήσεις πλην 

του αναλογούν Φ.Π.Α. 23%. 

 Να δοθεί προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων ωρών 

απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας υπολογιζόμενο με όλες τις κρατήσεις 

πλην του αναλογούν Φ.Π.Α. 23% 

            Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και δεν 

αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι 

προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι  δύο δεκαδικά ψηφία  

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε 

Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η προσφερόμενη τιμή για την παροχή υπηρεσιών για κάθε σκέλος του διαγωνισμού 

που συμμετέχει ο ανάδοχος πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του 

Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. 

Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 

θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η 

αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως 

ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει 

να ξεπερνά τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που 

συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος 

φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 

που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 



κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως 

φάκελο της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του 

μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται 

ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 

άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή 

προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov 

προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 

παρ. 2  περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον 

έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την 

προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους ανωτέρω όρους.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 

οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες 

που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 

αρμόδιο όργανο. 

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον 

αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν 

στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς 

αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του 

Π.Δ. 118/2007). 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να 

σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 

περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Το Νοσοκομείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα  και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι  (120) 

ημέρες (ημερολογιακές) από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς 

και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 

παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 



του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  τα 

αποτελέσματα  του διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 

διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 

ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί ή βραδύνει η 

πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 

βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του 

Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό 
 

Άρθρο 4o 

Πρoσφερόμεvη  τιμή 

 

Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), και να αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις - φόροι 

(εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει 

να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.  

Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος 

ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.  

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

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνεται ανά αιτούμενη υπηρεσία 

σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.  

Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 

Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση 

της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 

προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα 

απορρίπτεται.  

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 

Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του 

ευρώ προς ξέvo νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov συμμετέχοντα  μέχρι και την 

τελευταία οριστική λήξη του συμβατικού χρόνου (ένα έτος με δυνατότητα τρίμηνης 

παράτασης).  Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφoράς ή oπoιαδήπoτε 

αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του αvτιτίμoυ για τα υπηρεσιών που θα παρέχει στο 

Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του. 

 

Άρθρο 5o 

Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 

 



Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού 

(Επιτροπή Διαγωνισμού). 

Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv 

την ημερoμηvία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχvικώv 

πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές κατά φύλλο. 

 Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv θα αποσφραγιστούν την ίδια ημέρα και 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. Τα μελή της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού έχουν την δυνατότητα (εφόσον το κρίνουν αναγκαίο) να μην 

προχωρήσουν στην διαδικασία της οικονομικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή 

η ακριβής ημερομηνία και ώρα διενέργειας της οικονομικής αξιολόγησης θα 

κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους με ευθύνη του Γραφείου Προμηθειών του 

Νοσοκομείου.   

 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 oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν 

απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, 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. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 

προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης 

και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε 

όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές 

προσφορές. 

 

Άρθρο  6o 

Αξιολόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ 

 

Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωvισμoύ είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α:  

α) για την παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των αιτούμενων ωρών απασχόλησης 

του ιατρού εργασίας υπολογιζόμενο με όλες τις κρατήσεις πλην του αναλογούν 

Φ.Π.Α.   

β) για την παροχή υπηρεσιών για το σύνολο των αιτούμενων ωρών απασχόλησης 

του τεχνικού ασφαλείας υπολογιζόμενο με όλες τις κρατήσεις πλην του αναλογούν 

Φ.Π.Α.   

 

Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής 

του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο  7o 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 



Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανάδοχο που η τεχνική του προσφορά έγινε 

αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και προσφέρει την χαμηλότερη 

τιμή ανά αιτούμενη υπηρεσία.  

Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νοσοκομείου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον αvακηρυχθέvτα μειοδότη ανάδοχο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Υπό την 

επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω,  με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί 

έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών, 

υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και 

την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος μπορεί να 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε 

ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης. 

Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται 

η σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω 

της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή 

λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για 

την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της 

σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη 

της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης 

προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται 

ασφαλιστικά μέτρα. 

 

Άρθρο  8o 

Κατάρτιση της σύμβασης 

 

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο 

προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το 

κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε 

αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.  Δεν 

χωρεί διαπραγμάτευση ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση 

της προσφοράς του μειοδότη συντηρητή. 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 

όπως προσφορά, διακήρυξη  και απόφαση  κατακύρωσης  ή ανάθεσης,  εκτός  

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, 

οπωσδήποτε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 

προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε με την λήξη του συμβατικού χρόνου και την 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλόμενων 

μελών.   

 

 



 

 

 

Άρθρο  9o 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης 

 

Η σύμβαση με τον ανάδοχο ή τους τυχόν περισσότερους του ενός αναδόχους που 

θα επιλεγούν, θα έχει διάρκεια: α) ενός (1) έτους, αρχίζοντας από την ημερομηνία 

υπογραφής της.  

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να 

παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για διάστημα τριών (3) 

επιπλέον μηνών με τους αυτούς όρους και συμφωνίες, με έγγραφη δήλωσή του που 

απευθύνεται στον συντηρητή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 

Το Νοσοκομείο θα έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών 

από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν 

από τη λήξη της, μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, 

χωρίς επιπλέον αποζημίωσή του, εφόσον για το είδος του διαγωνισμού 

προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένος διαγωνισμός από την 

Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Υγείας  ή άλλη αρμόδια Αρχή, 

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου 

σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το 

Νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί μέχρι και την 

τελευταία ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο. 

 

Άρθρο 10o 

Πληρωμή 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε δώδεκα ισόποσες δόσεις.  

 Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 

εκτελούμενων υπηρεσιών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής 

προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή-συντηρητή. 

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

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

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 άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) 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 παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από 

την λήξη έκαστου μήνα.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 

Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 

Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 

2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται 

έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του ανάδοχου. 



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 την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν 

προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα 

του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, 

 0,1%  υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 3,6% χαρτόσημο επί της κράτησης,  

 8% φόρος εισοδήματος 

Κατά την πληρωμή του τιμήματος των τιμολογίων  παροχής υπηρεσιών, 

παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος 

εισοδήματος 8%.   

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

Νοσοκομείο. 

 

Άρθρο 11o 

Εγγυήσεις 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με 

τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή 

κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των 

εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι  υπoχρεωμέvoς  

vα  καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει 

ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.  

 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  τουλάχιστον δεκαπέντε μηνών.    

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται  μετά την εκπλήρωση των συμβατικών 

του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). Επισημαίνεται ότι: 

            Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα 

στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα 

θεωρούνται προσήκουσες. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα 

υποδείγματα του  παραρτήματος (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ). Διαφορετική 

διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα 

πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 

υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  

 

 



 

 

 

Άρθρο  12o 

Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου. 

 

Ο συντηρητής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα 

υπογράψει τηv σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 

γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ. 

Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης 

που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από 

τηv σύμβαση, εφόσον: 

 Η σύμβαση δεv υπογράφηκε   με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου. 

 Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

 Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 

σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 

γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov 

εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, 

o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 

Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Άρθρο 13o 

Διοικητικές προσφυγές 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής ενδιαφερόμενου σε αυτόν και 

της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας. Με την ένσταση που ασκείται κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την 

πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων 

προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων του Π.Δ. 

118/2007. 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 

όργαvo του Νοσοκομείου, ως εξής: 

 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο 

εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την 

συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του 

διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 



προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση 

του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 

διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται 

μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής ενδιαφερόμενου, 

στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, 

εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

 Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 

χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε 

γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή 

κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν 

κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 

αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 

ενστάσεων. 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 

αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α 

του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου 

ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως 

άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 

ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση 

εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον 

όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους , προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 

ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό 

προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων 

(1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 

δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 

(‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των 

ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005. 

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάμεvoι λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής 

απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα 

Αρχή, με φρovτίδα τους. 

 

Άρθρο 14o 

Εμπιστευτικότητα  

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 

δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 

ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε 

να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει 

την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση 



τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο μέλλον.  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 

Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

Άρθρο 14o 

Ανωτέρα βία  

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Γενική ή μερική πυρκαγιά  

 Πλημμύρα. 

 Σεισμός. 

 Πόλεμος.  

 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 

του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 

γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς  την Αναθέτουσα Αρχή  και να επικαλεσθεί τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Φορέα, της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 

Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα 

εκπλήρωσης της προμήθειας. 

 

Άρθρο 15o 

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα 

πoυ απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv συμμετοχή σ’ αυτόν, 

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να 

αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην 

Ελληνική.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής 

στο Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 16o 

Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη 

λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου 

και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, 

τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών 



ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του 

χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο 

ο συντηρητής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός 

εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως 

στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως 

μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί 

την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη 

διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή 

θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 

αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

                                  

      

                                                        Άρθρο 17Ο  

                                            Κανόνες Δημοσιότητας 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί προς ανάρτηση στους πίνακες 

ανακοινώσεων των: 

 Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

 Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

 Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 

 Ανάρτηση κειμένου διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 

 Ανάρτηση κειμένου διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  

 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 

αντί του ποσού των 5 € με οποιοδήποτε τρόπου καταβολής του ποσού (λ.χ. 

αντικαταβολή ή μέσω courier). Η προμήθεια της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη 

προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό.  

 

Άρθρo 18ο 

Λοιπές διατάξεις  

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να 

ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς 

προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί 

προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 

 
 

                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

                                                                              α/α 

 

                                                                ΖΑΡΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                                                                                                                           

 

 

 
 



 

 
 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 

 

                            Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 

 

Προς το Γ.Ν.Θ.  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»  

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 

για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) 

οδός  …………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως  

συμβαλλομένη,  σύμβασης που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών  από ένα (π.χ. Ιατρό 

Εργασίας), για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του 

Νοσοκομείου, έναντι συνολικής δαπάνης …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της 

υπ’ αριθ. ………………… διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του  Γ.Ν. «……………………….») 

και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση 

υπέρ της εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) 

…………….…… …………………….. και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία 

από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την 

παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως,  να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, 

αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να 

εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και 

που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτόσημου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας 

πριν από την ημερομηνία λήξης της.       

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,  μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.    

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

                         
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

                    Υπουργείο Υγείας. 

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) 

    Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  

           «Γεώργιος Παπανικολάου» 

                 Τμήμα Προμηθειών 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .  

 

Στις  ……………………………………, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  (Α.Φ.Μ. 

999294028, Δ.Ο.Υ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης) τηλ. 2313307190 φαξ 2313307023, νομίμως 

εκπροπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και 

αφετέρου τoυ κ………………,   (Α.Φ.Μ. ………., Δ.Ο.Υ. ……. που εδρεύει στην οδό …………  Τ.Κ. ………., 

τηλ…………. φαξ ………… email …………………..  και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας 

«Ανάδοχος »,  

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α.  Την ……………………... διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, με αντικείμενο:  

α) για την ετήσια παροχή υπηρεσιών ενός ιατρού εργασίας για την προαγωγή της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων του «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Νοσοκομείου»    

β) για την ετήσια παροχή υπηρεσιών ενός τεχνικού ασφαλείας για την προαγωγή της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων του «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Νοσοκομείου.  

Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε το σκέλος του διαγωνισμού την παροχή 

υπηρεσιών ενός «………………………..»   στον ΑΝΑΔΟΧΟ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. …………… συνεδρίασή του (θέμα …………..), 

κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού. 

Β.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και 
συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ενός ………………… για την προαγωγή της 

υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου ………….. της παρούσας σύμβασης.  

1.2. Οι αναφερόμενες υπηρεσίες θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την τεχνική και οικονομική  προσφορά του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 



 Η σύμβαση με τον ανάδοχο  θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης την  

………………….και λήξη την ………………. Κατά το αναφερόμενο διάστημα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα προσφέρει 

τις υπηρεσίες του ως …………………… με συνολική απασχόληση ……….. ωρών ισομερώς 

κατανεμημένων κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις/ανάγκες του 

Νοσοκομείου.   

Συμφωνείτε ότι κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο, χώρος 

εργασίας (γραφείο) στο ¨κτίριο Διοίκησης¨ του Νοσοκομείου (αφορά τον τεχνικό ασφαλείας) ενώ για 

τον ιατρό εργασίας, ο χώρος εργασίας θα οριστεί κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παρατείνει 

μονομερώς τη σύμβαση επί τρεις (3) επιπλέον μήνες, με τους αυτούς όρους και συμφωνίες, με 

έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ πριν από τη λήξη της σύμβασης. Στην 

περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα απασχοληθεί για διάστημα …………. ωρών και θα αποζημιωθεί προς 

……………. € πλέον Φ.Π.Α την ώρα.  

11.3. Η εκτέλεση των όρων της σύμβασης άρχονται από την επόμενη της υπογραφής της.  

11.4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, 

μετά όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προ τριών (3) τουλάχιστον μηνών, 

χωρίς αποζημίωσή του αναδόχου, εφόσον για το είδος του διαγωνισμού προγραμματιστεί και 

υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένος διαγωνισμός από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του 

Υπουργείου Υγείας ή άλλη αρμόδια Αρχή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 

2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και 

το Νοσοκομείο. Στην περίπτωση αυτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αποζημιωθεί αναλογικά μέχρι και την τελευταία 

ημέρα που πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Νοσοκομείο. 

  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

3.1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ, o 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, 

εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

3.2. Με τηv ίδια διαδικασία o ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα 

στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, 

εφόσον: 

3.3.1.Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου. 

3.3.2.Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας. 

3.4. Στov ΑΝΑΔΟΧΟ πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επι-

βάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, 

τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

3.5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή 

την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, , κατέθεσε για την καλή εκτέλεση των όρων 

της παρούσας σύμβασης την υπ’ αριθ. …………………. εγγυητική επιστολή  του ……………, ποσού 

……….. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής 

αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος 

δεκαπέντε μηνών. 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου , την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 



Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να παρατείνει 

αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης  

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέση της 

διακήρυξης και στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η συνολική δαπάνη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται 

στο ποσό των…………………… χωρίς το Φ.Π.Α. 23%. Η ωριαία αποζημίωση του αναδόχου ορίζεται στο 

ποσό των …………………… € χωρίς το Φ.Π.Α.  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σε δώδεκα ισόποσες δόσεις.  

 Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των εκτελούμενων υπηρεσιών 

και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις 

βάρος του αναδόχου. 

Απαιτούμενη προϋπόθεση για την εξόφληση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει ο 

Ανάδοχος είναι η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από 

επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου  με αρμοδιοτήτων  την   παρακολούθησης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της επιτροπής του Νοσοκομείου είναι και η 

παρακολούθηση του ωραρίου εργασίας του αναδόχου και της παρουσίας του στο χώρο εργασίας. Η 

επιτροπή παρακολούθησης θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.  

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

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

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 άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) 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 παροχής υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει πριν από την λήξη έκαστου μήνα.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 

καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία 

ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό 

καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του ανάδοχου. 

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 την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις 

λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν 

προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή 

(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις: 

 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, 

 0,1%  υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 3,6% χαρτόσημο επί της κράτησης,  

 8% φόρος εισοδήματος άρθρο 24 του Ν. 2198/1994   

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

Νοσοκομείο. 

                                                       

                                                       ΆΡΘΡΟ 6o 

                                                 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 



υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 

με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 

να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 

την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7o 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 Γενική ή μερική πυρκαγιά  

 Πλημμύρα. 

 Σεισμός. 

 Πόλεμος.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφό του προς  την 

Αναθέτουσα Αρχή  και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να 

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

υποχρεώσεων.  

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση 

του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως 

από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας 

βίας που επικαλείται ο ανάδοχος. 

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου 

και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν 

λόγους ανωτέρας βίας.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Φορέα, της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 

απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

Θα αναγραφεί το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

9.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να 

εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 



9.2. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν 

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

διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου και 

γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον 

απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, 

ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο 

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

αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό 

παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει 

απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν 

αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά 

προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

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

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

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της  διακήρυξης του 

διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν 

κάθε φορά (Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Η εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν 

από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον 

εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία,  

αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε 

δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

                                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

                        ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή 

προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την 

πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας 

καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση 

εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 

υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, 

κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών 

διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και 

διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών 

μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και 

μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των 

μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, 

ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση 

της επιχείρησης. 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 



1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από 

πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη 

οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα 

αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας. 

3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων 

ατυχημάτων. 

4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη 

διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους 

κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί 

για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση από τον 

εργοδότη και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του 

ως τεχνικού ασφαλείας. 

4. Ο τεχνικός ασφάλειας 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 τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη. 

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

6. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

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 τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις 

γραπτές υποδείξεις ο γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του 

Ν. 3850/10. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 

υποδείξεων που καταχωρούνται σε 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. 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

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

εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε 

περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας, ύστερα από αίτημα 

της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

 Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

α. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 

προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

β. Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών 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 περιφέρειας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

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

 Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, 

ασθένειες των εργαζόμενων που οφείλονται στην εργασία. 

 Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους 

για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 



 Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να 

συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια 

των ωρών εργασίας τους. 

 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. 

 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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας 

αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

(Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα 

αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 

 Για κάθε εργαζόμενο, ο 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. 

 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 προηγούμενης παραγράφου. 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 καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, 

β. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων και 

γ. για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση 

κοινωνικών παροχών. 

 Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση 

της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 

που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν.2472/1997 «Προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα 

(ΦΕΚ 50Α´). Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 

του Ν.2472/1997. 



 Ο γιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. 

 

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 Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό 

ζήτημα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού 

ασφάλειας ή του 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. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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 γιατρού 

εργασίας με το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα 

των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 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. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για 

θέματα αρμοδιότητας της ΕΞ.Υ.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η 

αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας.  

6. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε 

μεταφέρονται σε εργαζόμενους που απασχολεί. 



7. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του 

γιατρού 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. 

8. 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. 

 

Β. 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 υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3850/2010. 

 

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Πίνακας προσδιορισμού ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Α 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Β 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας       

Γ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Ακτινολογικά 

2.Αιμοδυναμικό 

3.Ακτινοθεραπευτικό 

4.Πηρυνική ιατρική      

5.Χειρουργεία (Γενικά, 

Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.Συλλογή 

επικίνδυνων 

Νοσοκομειακών 

Αποβλήτων 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Μικροβιολογικά 

2.Βιοχημικά 

3.Παθολογοανατομικό 

4.Καθαριότητα              

εξωτερικών 

επιφανειών κτιρίων         

5.Τεχνική Υπηρεσία 

Υπόλοιπο 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε θέσεις 

εργασίας εκτός των 

αναφερομένων στις 

προηγούμενες 2 

στήλες 

  

Ιατρικό 52 36 426 514 

Νοσηλευτικό 85 0 546 631 

Παραϊατρικό 36 64 13 113 



Λοιπό 

Επιστημονικό 
1 0 15 16 

Τεχνικό 0 34 2 36 

Διοικητικό 0 1 103 104 

Βοηθητικό 0 0 33 33 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
174 135 1138 1447 

Ώρες ετήσιας 

απασχ. Τ.Α. 

ανά 

εργαζόμενο 

3,50 2,50 0,40 
Βάσει                         

Ν 3850/2010, 

αρθρ.21 

Σύνολο ωρών 

ετήσιας 

απασχ. Τ.Α. 

ανά 

κατηγορία 

609,00 337,50 455,20 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.401,70 

 

 

 

 
2. Πίνακας προσδιορισμού ετήσιας απασχόλησης γιατρού εργασίας.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Α 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας          

Β 

Κατηγορία 

Επικινδυνότητας       

Γ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Ακτινολογικά 

2.Αιμοδυναμικό 

3.Ακτινοθεραπευτικό 

4.Πηρυνική ιατρική      

5.Χειρουργεία (Γενικά, 

Κ/Χ, ΩΡΛ, ΟΦΘ),                  

6.Συλλογή 

επικίνδυνων 

Νοσοκομειακών 

Αποβλήτων 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε: 

1.Μικροβιολογικά 

2.Βιοχημικά 

3.Παθολογοανατομικό 

4.Καθαριότητα              

εξωτερικών 

επιφανειών κτιρίων         

5.Τεχνική Υπηρεσία 

Υπόλοιπο 

Προσωπικό που 

εργάζεται σε θέσεις 

εργασίας εκτός των 

αναφερομένων στις 

προηγούμενες 2 

στήλες 

  

Ιατρικό 52 36 426 514 

Νοσηλευτικό 85 0 546 631 

Παραϊατρικό 36 64 13 113 

Λοιπό 

Επιστημονικό 
1 0 15 16 

Τεχνικό 0 34 2 36 

Διοικητικό 0 1 103 104 

Βοηθητικό 0 0 33 33 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
174 135 1138 1447 



Ώρες ετήσιας 

απασχ. Γ.Ε. 

ανά 

εργαζόμενο 

0,80 0,60 0,40 
Βάσει                     

Ν 3850/2010, 

αρθρ.21 

Σύνολο ωρών 

ετήσιας 

απασχ. Γ.Ε. 

ανά 

κατηγορία 

139,20 81 455,20 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧ. ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 675,40 

 

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Αντίγραφο πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος 

Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και 

άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

(Τ.Ε.Ε.)  

       εναλλακτικά 

2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, 

τμήματος Χημικών. 

       εναλλακτικά 

3. Αντίγραφο πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών 

του εξωτερικού τμήματος Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή 

πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) 

Από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου υπολογίζεται η προβλεπόμενη προϋπηρεσία, 

η οποία πρέπει να είναι: 

α.    τουλάχιστον 2ετής για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ 

β.    τουλάχιστον 5ετής για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ 

Επισημαίνεται ότι, για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα 

επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 

ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3850/2010 που εκτελείται από τα αρμόδια 

Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή εξειδικευμένα Κέντρα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προαναφερόμενη 

προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής: 

α.    κατά 1 έτος για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ 

β.    κατά 3 έτη για τους τεχνικούς της περίπτωσης γ’ 

4. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας ως τεχνικού ασφαλείας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. 

 

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 



1. Πιστοποίηση από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ότι ο υποψήφιος κατέχει και 

ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. 

       εναλλακτικά 

2. 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 

3. 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. 

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. 

1. Άδεια λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου.  

3. Φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο ο προσφέρων θα δηλώνει τη συμμόρφωσή του στις 

αρμοδιότητες του αναδόχου (παρ. Α). 

Πρόσφατες βεβαιώσεις οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση των 
παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


