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Ταχ. Δ/νςθ: Ζλενασ Βενιηζλου  

ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                          

Τθλ.: 2271350258                                                                                 
  
Email:promithion@xioshosp.gr 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

ΤΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ»  

Π/Τ 8.930,80 € CPV:71317200-5                                                                                         

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ                                                                                   

ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

To Γενικό Νοςοκομείο Χίου, ζχοντασ υπόψθ: 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3329/05(ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  

 Τισ διατάξεισ του Ν.3805/07 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθςθσ και άλλεσ διατάξεισ. 

 Το Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν  - Ρροςαρμογι 

ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

 Τισ διατάξεισ του Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84/2-6-2010) Ρερί τθσ υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων. 

 Τθν απόφαςθ 13/13-3-2023 (ΑΔΑ:6ΙΤΠ469073-ΔΜ4) του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί 

εγκρίςεων ςκοπιμότθτασ και πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

 Τθν  611/17-3-2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΡΜ469073-Υ54) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

Δζςμευςθσ  

 

 Καλεί ςε υποβολι προςφορϊν για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ 

προχπολογιςμοφ 8.930,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ,  για τισ ανάγκεσ των 

μονάδων του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου, ςφμφωνα με τισ παρακάτω Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ, τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ. 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             

  2η Τ.ΠΕ  ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ                                  ΥΙΟ:20/03/2023  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ                                    AP.ΠΡΩΣ: 16/2023 
   «  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  » 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ- ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζςει ςτο Νοςοκομείο (καλοφμενο πλζον «Εργοδότθσ») ζναν (1) 

Ιατρό Εργαςίασ. Ο ανωτζρω κα καλφψει τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Νοςοκομείου που 

ανζρχεται ςε 402 άτομα. 

Σφνολο Ωρϊν Ιατροφ Εργαςίασ: 215,20 ϊρεσ. 

Τα προςόντα του Ιατρό Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με το οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 

του Ν. 3850/2010, όπωσ ιςχφει.  

Μετά τθν ανακιρυξθ του μειοδότθ, ο Ανάδοχοσ κα κατακζςει όλα τα δικαιολογθτικά που κα 

απαιτθκοφν από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, θ οποία κα ελζγξει το νομότυπο τθσ ανάκεςθσ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ  ΙΑΣΡΟΤ  ΕΡΓΑΙΑ  (με βάση το Ν.3850/2010) 

1. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, 

όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον παρόντα 

κϊδικα, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν: 

α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 

ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν 

ςυνεχϊσ επί επτά τουλάχιςτον ζτθ. 

β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να 

κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ 

ειδικότθτασ. 

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Οικονομικϊν και 

Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ, ο χρόνοσ και κάκε 

άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποίθςθ των αναγκαίων 

προςόντων για τθν απόκτθςθ του τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ από 

ιατροφσ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, κακϊσ και για τθν άςκθςθ 

αυτισ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν απόκτθςθ του ωσ άνω τίτλου τθσ 

ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ. 

4. Ο ιατρόσ εργαςίασ υπάγεται απευκείασ ςτθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. 

5. Ωσ βοθκθτικό προςωπικό του ιατροφ εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 

8, μποροφν να προςλαμβάνονται επιςκζπτριεσ αδελφζσ και επιςκζπτεσ αδελφοί, πτυχιοφχοι 

ςχολϊν τετραετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ αλλοδαπισ ι αδελφζσ νοςοκόμεσ 

και αδελφοί νοςοκόμοι, πτυχιοφχοι ςχολϊν μονοετοφσ φοίτθςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων τθσ 

αλλοδαπισ. 
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Α. ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ   

1. ΤΜΒΟΤΛΕΤΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ  
 
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ εργαηομζνουσ 
και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να 
λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Τισ γραπτζσ υποδείξεισ ο 
ιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14. Ο εργοδότθσ λαμβάνει γνϊςθ 
ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το βιβλίο. 
2. Ειδικότερα ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα:  
α) ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, καταςκευισ 
και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων, 
β) λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων 
εξοπλιςμοφ, 
γ) 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, 
δ) οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, 
ε) αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι μόνιμα, 
κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, 
ακόμθ και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 
3. Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το 

δικαιολογθμζνο ι μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. 

2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ 
εργαςίασ τουσ, μετά τθν πρόςλθψθ τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό 
ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ φςτερα από αίτθμα τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ,όταν 
τοφτο 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 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. Ο ιατρόσ εργαςίασ 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 μζτρων 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 εργαηομζνουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από τθν 
εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ, 
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ε) παρζχει 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. 
3. Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. 
4. Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ αςκζνειεσ 
των εργαηομζνων που οφείλονται ςτθν εργαςία. 
5. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηομζνουσ 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. Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 15 ζχει εφαρμογι και για τον ιατρό εργαςίασ. 
8.Ο ιατρόσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του εργοδότθ, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ ειδικζσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν διακζτει τθν κατάλλθλθ 
υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηομζνουσ για ςυγκεκριμζνεσ 
ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται ςε 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 
ιατρόσ εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ και αξιολογεί τα αποτελζςματα των παραπάνω εξετάςεων. 
Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον 
εργοδότθ. 
9. Για κάκε εργαηόμενο ο ιατρόσ 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 
εργαηομζνου οι υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι ιατροί 
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 εργαηομζνου, 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. Επιπλζον ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με 
επιμζλεια του ίδιου του εργαηομζνου προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ, 
μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο: α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ 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 δικαιωμάτων του 
εργαηομζνου και αντίςτοιχθ απόδοςθ κοινωνικϊν παροχϊν. 
11. Πςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά παράβαςθ τθσ 
παραγράφου 10 τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ 
που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Ρροςταςία του 
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» (ΦΕΚ 50/Αϋ) αντίςτοιχα. Σε 
περίπτωςθ πρόκλθςθσ περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του ν. 
2472/1997. 
12. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Σ.Υ.Α.Ε. και δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν 
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τιρθςθ και το περιεχόμενο του ατομικοφ βιβλιαρίου επαγγελματικοφ κινδφνου, τθ ςυλλογι και 
επεξεργαςία επιπλζον δεδομζνων με τθ ςυγκατάκεςθ και επιμζλεια του εργαηομζνου, τθν 
επιβολι των κυρϊςεων τθσ παραγράφου 11 και κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για 
τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ. 

 

Β. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ (εάν υπάρξει) υποχρεοφνται κατά τθν εκτζλεςθ 

του ζργου τουσ να ςυνεργάηονται, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων εργαςίασ. 

1. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν, κατά τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ, να ςυνεργάηονται με τθν Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο των εργαηομζνων. 

2. Ο τεχνικόσ αςφάλειασ και ο γιατρόσ εργαςίασ οφείλουν να παρζχουν ςυμβουλζσ ςε 
κζματα υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων ςτα μζλθ τθσ Ε.Υ.Α.Ε. ι τον εκπρόςωπο 
των εργαηομζνων και να τουσ ενθμερϊνουν για κάκε ςθμαντικό ςχετικό ηιτθμα. 

3. 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. 

 

Γ. ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ (ΕΞ.Τ.Π.Π.) 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., προκειμζνου να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Αςφαλείασ και Ιατροφ 

Εργαςίασ, πρζπει να διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι 

εξειδίκευςθ και ςε ικανό αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτόν και για κακεμία από 

τισ επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται. 

Πταν οι επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυμβάλλονται οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. δεν διακζτουν τα απαιτοφμενα 

μζςα ι εξοπλιςμό για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τουσ, όπωσ για τθ διενζργεια 

μετριςεων, εξετάςεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. μποροφν να διακζτουν δικά τουσ μζςα ι εξοπλιςμό. 

Στθν περίπτωςθ αυτι γίνεται ςχετικι αναφορά ςτθ γραπτι ςφμβαςθ.  

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να τθροφν φακζλουσ για κακεμία επιχείρθςθ, με τθν οποία 

ςυμβάλλονται. Στουσ φακζλουσ καταχωροφνται αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ 

ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται 

από τθν ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. και ςτα βιβλία, τα οποία υποχρεοφται να τθρεί θ επιχείρθςθ. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. τθροφν αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ 

εργαςίασ με το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςε κάκε επιχείρθςθ, ςυγκεντρωτικό πίνακα των 

οποίων υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ 

δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλουν ςτθν παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθ το πρϊτο δίμθνο 

κάκε ζτουσ. 

Ανάλογεσ υποχρεϊςεισ με αυτζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζχουν και τα άτομα εκτόσ 

των επιχειριςεων που αναλαμβάνουν κακικοντα τεχνικοφ αςφάλειασ και ιατροφ εργαςίασ. 
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Το προςωπικό τθσ ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό απόρρθτο, που αφορά 

τόςο τθν ίδια όςο και τθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυμβάλλεται. 

Οι ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ. υποχρεοφνται να κζτουν ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ κάκε 

ςτοιχείο που τουσ ηθτείται, για να αποδείξουν ότι είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςουν τισ 

υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν με βάςθ τθ ςχετικι ςφμβαςθ.  

   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ XIOY 

Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV  ΙΑΣΡΟ ΔΡΓΑΙΑ(CPV:71317200-5) 

Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο   8.930,80 ΜΔ ΦΠΑ  

Υξεκαηνδόηεζε 

 ΚΑΔ : 0419 

 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο : 611/17-3-2023                         

(AΓΑ: Ψ0ΡΜ469073-Υ54) 
 

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο  κπνξνύλ λα είλαη θπζηθά πξόζσπα  

 

Σξόπνο Τπνβνιήο 

Πξνζθνξώλ 
e-mail: promithion@xioshosp.gr 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία 

Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 03/04/2023, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 09:00π.κ. 

Ηκεξνκελία Γηεμαγωγήο 

Γηαγωληζκνύ 03/04/2023, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00π.κ. 

Σόπνο Γηεμαγωγήο 

Γηαγωληζκνύ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ (Γξ. Πξνκεζεηώλ) 

Γεκνζηόηεηα 
 ΚΗΜΓΗ 

 www.xioshosp.gr 

 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
ΔΝΑ (1) ΔΣΟ (Με δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά από 

απόθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Δθαηόλ νγδόληα (180) κέξεο (άξζ.97 ηνπ 4412/16), 

πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο δύλαηαη λα παξαηαζεί, εθόζνλ 

δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ από ηελ ιήμε ηεο 

(άξζ.97, Ν.4412/16). 

 

mailto:promithion@xioshosp.gr
http://www.xioshosp.gr/
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

( όια εηο δηπινύλ) 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ-άξζξν 93 

 

Καηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκό νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο λα ππνβάιινπλ κόλνλ όηη πξνβιέπεηαη ζηα 

"ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ"  θαη  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ" . 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 94 

Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ 

θαιύπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ θνξέα. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-Ν.4412/16 άξζξν 95 

Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 

Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3) 

 

ΓΛΧΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Διιεληθή 

ΝΟΜΙΜΑ Δπξώ (€) 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Η εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθώλ 

πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζε 

κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο 

(Άξζξν 117 παξ. 4), όπνηε θαη ζπληάζζεηαη έλα εληαίν 

πξαθηηθό ηερλννηθνλνκηθήο.   

2. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, γηα όζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ 

απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

3. Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε αξκόδηα επηηξνπή 

ππνβάιιεη πξνο ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, όια ηα 

πξαθηηθά δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηα νπνία 

δηαηππώλεη επαξθώο αηηηνινγεκέλε ηε γλώκε ηεο πεξί ηνπ 

ζπκθέξνληνο ή κε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεηνδόηε θαη κπνξεί 

λα πξνηείλεη ζην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γ.Ν. Υίνπ: 

 ηελ θαηαθύξωζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

 ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ 

θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ 

θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ. 

 ηελ νξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. 
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ΠΡΟΦΟΡΑ 

Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνύλ κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο 

απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο κηθξόηεξν 

από ην δεηνύκελν απνξξίπηνληαη. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

 Πιένλ πκθέξνπζα από Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο Σηκήο. 

 Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ο ζπκκεηέρσλ νηθνλνκηθόο θνξέαο απνζηέιιεη ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο, σο απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ, 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα νπνία λα έρνπλ ηζρύ 3 

κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιήο ηνπο:  

-   Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ γηα γεληθή ρξήζε  

-   Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο   

-   Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

- Πηζηνπνηεηηθά Πξσηνδηθείνπ 

-     Πηζηνπνηεηηθό επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ. 
 

ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ 

ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Δθηόο από ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν 

Πξνκεζεπηήο ζα βαξύλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ ζα 

πξνθύςεη ζην Ννζνθνκείν από ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ–

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ 

ρακειόηεξε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ 

ησλ αλαδόρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο 

απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

όξνπο ηεο πξόζθιεζεο. ε πεξίπησζε ηζόηηκσλ 

πξνζθνξώλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμύ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηζόηηκεο πξνζθνξέο.( άξζξν 90 ηνπ Ν.4412/16) 
 

Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο  δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ  θαη ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο (Ν.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3) 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο (λ.4412/2016 άξζξν 105 παξ.4) από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο πξνζθνκίδνληαο 

θαη ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο  κε ην 4% ηεο επί ηεο 

εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. 
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 ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν 

αλάδνρνο  δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε θεξύζζεηαη 

έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα 

νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο από ηελ 

εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε θνηλή ζπκθωλία 

ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε ζηα πιαίζηα ηωλ 

Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα 

όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-

Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλ-ππεξεζία  

 

 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθύξσζε ή δηαθνπή ηνπ 

δηαγσληζκνύ 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ 

επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ 

πξνδηαγξαθώλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ θαη λα 

πξνζθύγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ όζνλ 

ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

δ. καηαίσζεο γηα ηνπο ιόγνπο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 

106 παξ. 1-5. ηνπ λ.4412/2016. 

ΠΑΡΑΓΟΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα νξηζηεί κε ηελ ζύλαςε 

ζύκβαζεο. 

 

- Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ 

βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηωλ άξζξωλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 ωο 

απόδεημε ηεο κε ύπαξμεο ιόγωλ απνθιεηζκνύ. 

 

                                                           Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

 

                                                           Ε. ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ 
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