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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΔΙΟΙΚΘΘ 7θσ  Τ.ΠΕ  ΚΡΘΣΘ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

«Ο ΆΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟ» 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ (CPV 85100000-0) 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

 

    Σο Γενικό Νοσοκομείο Υανίφν «Ο Άγ. Γεώργιος» έτοντας σπόυη: 

1. Το Ν. 2286/95 «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» (ΦΕΚ Αϋ 

19/1-2-1995). 

2. Τον Ν.3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» και  το Ν.3527/9-2-07 «Κφρωςθ ςυμβάςεων  υπζρ νομικϊν προςϊπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» όπωσ αναπροςαρμόςτθκε με τον 3527/07 τ. Α’  

3. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και 

άλλεσ διατάξεισ». 

4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - 

βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 

πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015 

5. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν 

6. Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ36/09-03-2021) Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ 

τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ 

και τθν υγεία. 

7. Τον Νόμο 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/18.10.1985 « Υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» 

8. Τον Νόμο 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/02-06-2010) Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και 

τθν αςφάλεια των εργαηομζνων 

           Αναρτθτζα ςτο Μθτρϊο  
           Αναρτθτζα ςτο Διαδίκτυο 
 
           
 

0000478294
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9. Το Άρκρο 662 του Αςτικοφ Κϊδικά « Αςφάλεια και υγιεινι των χωρϊν εργαςίασ» 

10. Το Ρροεδρικό διάταγμα 16/96 « Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ ςτουσ 

χϊρουσ εργαςίασ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ΕΟΚ» 

11. Το Ρροεδρικό Διάταγμα 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96) « μζτρα για τθν βελτίωςθ υγείασ και 

αςφαλείασ των εργαηομζνων και τθν εργαςία ςε ςυμμόρφωςθ με τισ οδθγίεσ 89/391/ ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ 

12. Τθν υπϋ αρικμ. 88555/30.9.88 κοινι υπουργικι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρροεδρίασ τθσ 

Κυβζρνθςθσ, Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν και Εργαςίασ (ΦΕΚ 721/Β/4.10.88) "Υγιεινι και 

αςφάλεια του προςωπικοφ του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που κυρϊκθκε με το 

άρκρο 39 του Νόμου 1836/89 

13. Τθν υπϋ αρικμ. 25049/1253 απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ, Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ "Κφρωςθ του ειδικοφ καταλόγου Ιατρϊν του άρκρου 16 παρ.2 του «Κϊδικα 

Νόμων για τθν Υγεία και τθν 0000473618 Αςφάλεια των εργαηομζνων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία 

και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ Α' 84), όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει" 

(ΦΕΚ 1580 Β/08-05-2018) 

14. Το υπ’ αρικμ 1864- 19/7/18 ζγγραφο ΡΙΣ ( Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ) 

15. Τισ διατάξεισ του άρκρου δζκατου τρίτου τθσ ΡΝΡ τθσ 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) 

16. Το με αρ. πρωτ. 23770/8-11-2021 ζγγραφο του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ  Ζλεγχου Ροιότθτασ, 
Ζρευνασ και Συνεχιηόμενθσ Εκπαίδευςθσ 

17. Το υπόμνθμα αναφορικά με τισ ενζργειεσ για κάλυψθ αναγκϊν τεχνικοφ αςφάλειασ και 
Ιατροφ εργαςίασ ςτο Γ. Ν. Χανίων που επιςυνάπτεται  

18. Τθν με κζμα 02ο / πρακτικό 36ο / 29-11-2021 (ΑΔΑ 6Χ3Κ46907Τ-01Λ) Απόφαςθ ΔΣ ςχετικά 

με τθν ζγκριςθ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ιατροφ 

εργαςίασ. 

19. Τισ επείγουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ (CPV 85100000-0) 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ   ΑΡΧΘ Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεϊργιοσ» 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ζρευνα αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ  «i-supplies» 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ  ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

μόνο βάςει τιμισ 
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ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘ 

ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν υποχρεωτικά θλεκτρονικά  

μζςω τθσ πλατφόρμασ  «i-supplies» ζωσ τθν   

Παραςκευι  24-12-2021  και ϊρα 14.00 μ.μ. 

Τα λοιπά δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ αδυναμίασ 

καταχϊρθςθσ ςτθν πλατφόρμα (λόγω όγκου) να αποςταλοφν 

ςτο θλεκτρ. Ταχ.:  entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γενικό Νοςοκομείο Χανίων  «Ο Άγ. Γεϊργιοσ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ (CPV 85100000-0) 

ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΞΟΔΟΤ 

(ΚΑΕ) 
0413 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΘΜΑΣΟ 
ΑΔΑΜ:  21REQ009693070 2021-12-08 

AΔΑΜ ΔΕΜΕΤΘ: 21REQ009704044 2021-12-09 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΘ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ  

ΔΑΠΑΝΘ 

Προχπολογιςμόσ:  29.497,60 €  (άνευ  Φ.Π.Α) 

                                   29.497,60 € (με Φ.Π.Α 0%) 

ΧΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ  

ΠΑΡΑΔΟΘ 

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεϊργιοσ» 

θμείωςθ:  Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν: 180 θμζρεσ 

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΣΡΘΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΘΝΕ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 
Ντουςάκθσ Ελευκζριοσ  

Σθλ.: 28213-42300, e-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

 

 

Ο  AN. ΔΙΟΙΚΘΣΘ  ΣΟΤ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

 

MΠΟΛΩΣΘ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ 

 

mailto:entousakis@chaniahospital.gr
mailto:entousakis@chaniahospital.gr
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΣΘ ΘΕΘ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  

ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Είδοσ Διαγωνιςμοφ  Ζρευνα Αγοράσ 

Κριτιριο Κατακφρωςθσ Η πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ 
βάςει τιμισ 

Τόποσ Διενζργειασ Γραφείο Ρρομθκειϊν 

Ρεριγραφι ειδϊν Ανάδειξθ Αναδόχου με αντικείμενο τθν Ραροχι Υπθρεςιϊν 
Ιατροφ Εργαςίασ για ζνα (1) ζτοσ , για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. 
Χανίων 

Ρροχπολογιςκείςα Δαπάνθ  29.497,6 € 

Διάρκεια Σφμβαςθσ  ζνα (1) ζτοσ 

 

 

Α. ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Α1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

α. Ριςτοποίθςθ από τον οικείο Ιατρικό Σφλλογο ότι ο υποψιφιοσ κατζχει και αςκεί τθν 

ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ εργαςίασ  

ι εναλλακτικά  

β. για τουσ γιατροφσ χωρίσ ειδικότθτα που υπάγονται ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2α 

του άρκρου 16 του Ν.3850/2010: 

Αντίγραφα ςυμβάςεων που ιταν ςε ιςχφ ςτισ 15-5-2009 και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων του ιατροφ εργαςίασ ςυνεχϊσ επί 7 τουλάχιςτον ζτθ. 

ι εναλλακτικά 

γ. Για τουσ γιατροφσ εργαςίασ οι οποίοι ςτισ 15-05-2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ 

εργαςίασ χωρίσ να κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ 

εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ και οι οποίοι υπάγονται ςτθν περίπτωςθ τθσ 

παραγράφου 2β του άρκρου 16 του Ν.3850/2010: Αντίγραφα ςφμβαςθσ / ςυμβάςεων που 

αποδεικνφουν ότι ςτισ 15-05-2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να 

κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ. 

και 

δ) Στα δικαιολογθτικά που κατατίκενται ςτθν αρμόδια υπθρεςία περιλαμβάνεται 

απαραιτιτωσ βεβαίωςθ εγγραφισ ιατρικοφ ςυλλόγου ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοι 
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Β. ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Β1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

1. Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηόμενου 

ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να 

λαμβάνονται για τισ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Ο ιατρόσ εργαςίασ 

καταχωρεί τισ γραπτζσ υποδείξεισ ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14 του Ν. 3850/10. Ο 

εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που 

καταχωροφνται ς' αυτό το βιβλίο. 

2. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, 

τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων. 

3. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν 

ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων εξοπλιςμοφ. 

4. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ εργαςίασ 

εργονομίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ τθσ διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ των κζςεων και 

του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

5. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων 

βοθκειϊν. 

6. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ 

εργαςίασ για λόγουσ υγείασ προςωρινά ι μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ 

μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, ακόμα και με υπόδειξθ 

αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 

7. Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το 

δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. 

 

Β2. ΕΠΙΒΛΕΨΘ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

1. Ο γιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ 

εργαςίασ τουσ, μετά τθν πρόςλθψι τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε 

περιοδικό ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ, φςτερα από αίτθμα τθσ 

επιτροπισ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, όταν αυτό δεν ορίηεται από το νόμο. 

Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων του 

εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. Εκτιμά 

τθν καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και 

καταχωρεί τα αποτελζςματα των εξετάςεων, εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων 
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και τθν κοινοποιεί ςτον εργοδότθ. Το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το 

ιατρικό απόρρθτο υπζρ του εργαηομζνου και μπορεί να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ 

επικεωρθτζσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν κατοχφρωςθ του 

εργαηομζνου και του εργοδότθ. 

2. Επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και 

πρόλθψθσ των ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 

α. Επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, προτείνει 

μζτρα αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

β. Επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζςων προςταςίασ. 

γ. Ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και αξιολογεί τα 

αποτελζςματα των ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των αςκενειϊν αυτϊν. 

δ. Επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων, ενθμερϊνει τουσ εργαηόμενουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθν 

εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ. 

ε. Ραρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου. Εκτελεί 

προγράμματα εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ υγιεινισ 

τθσ νομαρχίασ όπου εδρεφει θ επιχείρθςθ. 

ςτ. ςυνεργάηεται για τα κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων τθσ Επιτροπισ 

Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων όπωσ αυτά κακορίηονται από τθν υπ’αρικμ. Υ1/Γ.Ρ. 114971/ 

11-2-2014 (ΦΕΚ 38/ τ.Βϋ/ 18-2-2014)  

3. Ο γιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 

4. Ο γιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ, 

αςκζνειεσ των εργαηόμενων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 

5. Ο γιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ 

για οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. 

6. Η επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να ςυνεπάγεται 

οικονομικι επιβάρυνςθ γι’ αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια των ωρϊν 

εργαςίασ τουσ. 

7. Ο γιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι 

ςτον  εργοδότθ και τουσ εργαηόμενουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα 

τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ θ απόλυςθ του γιατροφ εργαςίασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

8. Ο γιατρόσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του 

εργοδότθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δε διακζτει τθν 

κατάλλθλθ υποδομι, ζχει  υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηόμενουσ για 

ςυγκεκριμζνεσ ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται ςε 
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ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. ι ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι ςε προςδιοριηόμενεσ από τουσ 

Υπουργοφσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

αρμόδιεσ μονάδεσ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.) 

Στθ ςυνζχεια ο γιατρόσ εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω 

εξετάςεων και τα αξιολογεί. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ 

παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον εργοδότθ. 

9. Για κάκε εργαηόμενο, ο γιατρόσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ τθρεί ςχετικό ιατρικό φάκελο. 

Επιπλζον κακιερϊνεται και περιλαμβάνεται ςτον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο 

επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου αναγράφονται τα αποτελζςματα των ιατρικϊν και 

εργαςτθριακϊν εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ υποβάλλεται ςε αντίςτοιχεσ 

εξετάςεισ. Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του ατομικοφ βιβλιαρίου του 

εργαηόμενου οι υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι 

γιατροί του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ 

ο εργαηόμενοσ. Σε κάκε περίπτωςθ παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται 

ςτον εργαηόμενο που αφορά. 

10. Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ 

κινδφνου του εργαηόμενου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν των αποτελεςμάτων των 

ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ υποβάλλεται κάκε φορά, 

ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου «9», άρκρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλζον ιατρικά 

δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με επιμζλεια του ίδιου του εργαηόμενου, 

προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ, μόνο εφόςον αυτό είναι 

απολφτωσ απαραίτθτο: 

α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι εργαςία, 

β) για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 

εργαηομζνων και  

γ) για τθ κεμελίωςθ των δικαιωμάτων του εργαηόμενου και αντίςτοιχθ απόδοςθ 

κοινωνικϊν παροχϊν. 

11. Πςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά παράβαςθ 

τθσ παρ. 10 τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ 

διατάξεισ των άρκρων 21 & 22 του Ν.2472/1997 «Ρροςταςία του ατόμου από τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ περιουςιακισ 

ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του Ν.2472/1997. 
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Γ. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Γ1. ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΧΟΛΘΘ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Σφμφωνα με το άρκρο 10 του Κϊδικα Νόμων για τθν Υγεία και τθν Αςφάλεια των 

Εργαηομζνων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε) - Ν. 3850/2010, οι εργαηόμενοι του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων 

κατατάςςονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ όςον αφορά τθν ζκκεςθ τουσ ςε διάφορουσ 

βακμοφσ επικινδυνότθτασ: 

1. εργαηόμενοι με ραδιενεργά υλικά ι ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ (κατθγορία Α), 

2. όλοι οι εργαηόμενοι του παραγωγικοφ τομζα του νοςοκομείου (ιατροί, νοςθλευτζσ, 

παραςκευαςτζσ), ωσ εμπλεκόμενοι ςε ζκκεςθ βιολογικϊν παραγόντων (κατθγορία Β) και 

εργαηόμενοι ςτον κακαριςμό του νοςοκομείου λόγω τθσ πικανισ εργαςιακισ τουσ επαφισ 

με βιολογικοφσ παράγοντεσ (κατθγορία Β) 

3. και οι εργαηόμενοι ςτισ διοικθτικζσ και οικονομικζσ υπθρεςίεσ (κατθγορία Γ). 

Σφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ νομοκεςία, ςτο Γ.Ν. Χανίων απαςχολοφνται 73 άτομα 

κατθγορίασ Α (εργαηόμενοι με ραδιενεργά υλικά ι ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ), 964 άτομα 

κατθγορίασ Β (εργαηόμενοι του παραγωγικοφ τομζα του νοςοκομείου (ιατροί, νοςθλευτζσ, 

παραςκευαςτζσ), ωσ εμπλεκόμενοι ςε ζκκεςθ βιολογικϊν παραγόντων)  και 84 άτομα 

κατθγορία Γ(εργαηόμενοι ςτισ διοικθτικζσ και οικονομικζσ υπθρεςίεσ). Το ςφνολο των 

εργαηομζνων ανζρχεται ςτα 1121 άτομα όλων των προαναφερόμενων κατθγοριϊν.  

 

Επομζνωσ, ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ιατροφ εργαςίασ για κάκε μια από τισ κατθγορίεσ 

επιχειριςεων, εκμεταλλεφςεων και εργαςιϊν τθσ προαναφερόμενθσ νομοκεςία, ςε ϊρεσ ανά 

εργαηόμενο ςτο Γ.Ν. Χανίων κατανζμεται ωσ εξισ: 

 

Εργαηόμενοι / κατθγορία Ϊρεσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ Ιατροφ Εργαςίασ 
/ ανά εργαηόμενο 

Κατθγορία Α  73*0.8 = 58.4 

Κατθγορία Β 964 * 0.6 = 578.4 

Κατθγορία Γ 84 * 0.4 = 33.6 

ΤΝΟΛΟ 670.4 

 

Γ2. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΙ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

1. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με τουσ τεχνικοφσ αςφάλειασ του Νοςοκομείου 

υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του να ςυνεργάηεται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ 
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ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

2. Ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλει κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, να ςυνεργάηεται με τθν 

επιτροπι υγιεινισ και αςφάλειασ εργαςίασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 

3. Ο ιατρόσ εργαςίασ οφείλει να παρζχει ςυμβουλζσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ επιτροπι υγιεινισ και αςφάλειασ εργαςίασ (Ε.Υ.Α.Ε) ι τον 

εκπρόςωπο των εργαηομζνων και να  ενθμερϊνει για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα  

4. Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ αςφάλειασ 

ι του γιατροφ εργαςίασ, οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν 

Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι 

εργαςίασ και μόνο. 

5. Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ. 

 

Γ3. ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Οι εργαςίεσ κα γίνονται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα-Ραραςκευι) και ϊρεσ 07:00-14:30. 

Εφόςον κρικεί απαραίτθτο λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του χϊρου και για να μθν εμποδίηεται θ 

εφρυκμθ λειτουργία του Νοςοκομείου, είναι δυνατό κάποιεσ από τισ εργαςίεσ να εκτελοφνται 

ςε απογευματινζσ ϊρεσ ι κατά τθ διάρκεια των Σαββατοκφριακων ι αργιϊν, μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία και τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου. 

 

 

Γ.4. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΔΟΣΘ 

Οι υποχρεϊςεισ του εργοδότθ κακορίηονται με κάκε λεπτομζρεια ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ 

του Ν.3850/2010. 

 

Γ5.  ΕΙΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ ΕΡΓΑΙΑ 

Η ςφμβαςθ ορίηεται ωσ ςφμβαςθ ιδιωτικοφ δικαίου με απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν και 

ετιςια διάρκεια. 

Σφμφωνα με το ιςχφον νομικό πλαίςιο, ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ άςκθςθσ των 

κακθκόντων του γιατροφ εργαςίασ, ο εργοδότθσ δφναται να καταγγείλει και να διακόψει τθ 

ςφμβαςθ με πλιρωσ αιτιολογθμζνθ τεκμθρίωςθ προσ τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Σε κάκε 

περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ απόλυςθ του Γιατροφ Εργαςίασ για λόγουσ που ςχετίηονται με 

τισ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ υποδείξεισ του. 
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Πίνακας: ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – 

ΤΠΟΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

 

 

α/α 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  ΝΑΙ    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ 
απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν 
πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα 
αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν 
Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 
προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ 
πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια 
καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του 
τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και 
υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία 
των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ 
πίνακασ των περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει 
να είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, 
κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, 
τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και 
κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία 
καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ 
ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ 
ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ», για ζςτω και ζνα από τουσ 
όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό 
όρο. 
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Τπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς 

«ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Οι οικονομικές προσυορές τφν σσμμετετόντφν θα σποβληθούν με τη σσμπλήρφση τοσ 

παρακάτφ πίνακα: 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ - ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΘ ΑΝΑ ΩΡΑ 

ΑΝΕΤ Φ.Π.Α. 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ 

ΔΑΠΑΝΘ  ΑΝΕΤ 

Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΑΝΑ ΩΑ 

ΑΝΕΥ  Φ.Ρ.Α. 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΓΙΑ 670,40 ΩΕΣ  

1 
ΑΝΑΘΕΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ 

ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΘΝΕ (670,40) ΩΡΕ 
44,00 ΕΤΡΩ 29.497,60 ΕΤΡΩ  

 

 

Ποζοζηό ΦΠΑ: 0%  
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Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να 

υποβάλει θλεκτρονικά τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των 

δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, 

ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73, περί 

λόγων αποκλειςμοφ, και 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 

και 78, τα οποία ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 103 του 

Ν.4412/2016 (ωσ ζχει τροποποιθκεί και διαμορφωκεί με το άρκρο 43 του Ν.4782/2021) : 

Α. Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων 

και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο 

ιςχφοσ 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 

τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου 

γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του. 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 

ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ   ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΠΟΒΑΛΟΝΣΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, 

προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου 

διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον 

αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, 

προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία 

τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 

διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 

νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ 

φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 

δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 

χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 

οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β. Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73 (ωσ ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 το 

Ν. 4782/2021), Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ 

του τελευταίου τριμινου πριν από τθν υποβολι του, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ 

φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ 

προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και  ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό (πρόςωπα του δεφτερου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016): 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 

εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι 
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β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ι 

δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο 

εκπρόςωπο. 

Γ. Πςον αφορά τθν παράγραφο τισ παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (ωσ 

ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 

τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να 

ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ: 

1.  Τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ (κφριασ και επικουρικισ)  κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) κακϊσ και ωσ προσ  

2. Τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του (αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν 

Α.Α.Δ.Ε.) 

(Σθμειώνεται ότι οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του  Ν. 

4412/2016 (ωσ ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν κεωρείται ότι 

ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί 

ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  Οι περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 

παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρώςει τισ ανωτζρω 

υποχρεώςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο 

που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 

όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παρ. 1, ςτισ περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
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καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι 

ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  

3. Ρλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί 

δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Δ. Πςο αφορά ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016, ωσ ζχει αντικαταςτακεί με άρκρο 23 του Ν. 

4782/2021 (αναφορικά με τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 4 

του άρκρου 73), και μζχρι  τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του καταλόγου 

αποκλειςκζντων ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων Δθμόςιων Συμβάςεων, θ οποία κα τθρείται 

και κα επικαιροποιείται από τθν ΕΑΑΔΗΣΥ, απαιτείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, μαηί με τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ επιβολισ ςε βάροσ 

του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ (περί αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμόςιων ςυμβάςεων, για εφλογο χρονικό διάςτθμα). Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται 

αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν. 

Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που 

ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται 

κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ 

Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 

13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά 
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ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν 

αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Αν δεν προςκομιςτοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 

ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει) 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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