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Προς: 

Κάθε Ενδιαφερόμενο  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

για την επείγουσα παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κάλυψης των αναγκών του 

Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που προέκυψαν από το προσωπικό που τέθηκε σε 

αναστολή καθηκόντων για χρονικό διάστημα τριών μηνών, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 29.000,00€ με φπα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προμηθειών 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού Συστήματος 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.  

3. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α’/09-02-2007), περί Κύρωση συμβάσεων υπέρ 
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις.  
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/ 08-08-2016), περί Δημοσίων συμβάσεων 

έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/Α/09-03-2021), «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση 

και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 
την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

6. Το άρθρο 206 «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού» και 207 «Προσλήψεις προσωπικού 
ορισμένου χρόνου» του Νόμου 4820/2021 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/23-07-2021). 

7. Το άρθρο 51 «Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους» του Νόμου 4825/2021(ΦΕΚ 157/τ.Α΄/04-

09-2021). 
8. Την Θ. ΕΗΔ / ΔΣ 20ο /29-09-2021 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου περί έγκρισης 

παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου που προέκυψαν από το προσωπικό που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων 

κατ’ εφαρμογή σχετικών διατάξεων. 
 

Προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη έξι 

(6) θέσεων προσωπικού, που τέθηκαν σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του 

Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/23-07-2021), για τρείς (3) μήνες με δικαίωμα μονομερούς 

παράτασης ακόμα τρείς (3) μήνες.  

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε οικονομικό φορέα που 

ενδιαφέρεται να υποβάλει την προσφορά του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

mailto:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr
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Στοιχεία διαδικασίας – Χρόνος υποβολής - Αποσφράγιση 

 

  Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης 

στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.did-hosp.gr 

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 

σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 05 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο 

Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 06 

Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. 

  Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, στον 

οποίο θα αναγράφονται: 

 ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

 τα στοιχεία της εταιρείας 

 η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία» 

  Προσφορές που θα τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνουν δεκτές. 

  Το κόστος της σύμβασης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου 

Διδυμοτείχου με έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας. 

 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επείγουσα ανάθεση παροχής υπηρεσιών προσωπικού ως 

κάτωθι: 

ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

 

Διοικητική Υπηρεσία  

     (άτομα – 2)   

1 ΠΕ - Διοικητικού 

Λογιστικού         

Με πλήρη απασχόληση κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 

1 ΔΕ – Διοικητικών 

Γραμματέων 

 

Με πλήρη απασχόληση από 

Δευτέρα – Κυριακή (καθημερινές 

και αργίες) μεταξύ του 

διαστήματος 07:00-23:00 ( σε 

πρόγραμμα με 2 βάρδιες) 

 

 

 

 

Τεχνική Υπηρεσία            

(άτομα – 4) 

 

 

 

1  ΤΕ - Μηχανικών 

 

1 ΔΕ - Ηλεκτρονικών 

 

 

Με πλήρη απασχόληση κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες 

 

 

2 ΔΕ - Θερμουδραυλικών               

 

Με πλήρη απασχόληση από 

Δευτέρα – Κυριακή (καθημερινές 

και αργίες) μεταξύ του 

διαστήματος 07:00-23:00 (σε 

πρόγραμμα με 2 βάρδιες) 

http://www.did-hosp.gr/
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Η σύμβαση θα ισχύει για τρείς (3) μήνες με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ακόμα 

τρείς (3) μήνες μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, για το προσωπικό που συνεχίζει 

να βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων.  

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της υπό ανάθεσης σύμβασης θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Κατάρτιση – Περιεχόμενο – Ισχύς Προσφορών 

 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τους οικονομικούς φορείς που διαθέτουν εξειδικευμένο και 

κατάλληλο προσωπικό με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων που θα 

συναφθούν με το Νοσοκομείο προσκομίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

περ. α) του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021. 

 Να βρίσκεται και να εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα. 

 Να μην έχει καμία εργασιακή ή άλλη εξαρτημένη σχέση με το Γενικό Νοσοκομείο 

Διδυμοτείχου. 

 Να τηρεί εχεμύθεια προς τις πληροφορίες που θα έχει πρόσβαση κατά την εκτέλεση 

των υπηρεσιών που θα του ανατεθούν, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές. 

 Να διαθέτει τα τυπικά προσόντα κατά το ελάχιστο, που προκύπτουν από την βαθμίδα 

εκπαίδευσής του. 

 

Η ανάδοχος εταιρεία απαιτείται να ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

υπηρεσίας και θα πρέπει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δηλαδή: 

 Καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα είναι κατώτερες 

του κατώτερου μισθού ή ημερομισθίου όπως ορίζεται από την νομοθεσία. 

 Τήρηση του νομίμου ωραρίου. 

 Χορήγηση αδειών στο προσωπικό με αντικατάσταση εργαζομένων 

 Ασφαλιστική κάλυψη. 

 Τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων. 

Η τοποθέτηση προσωπικού απαιτείται να πραγματοποιηθεί δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση 

κατακύρωσης.  

 
Οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους θα πρέπει να καταθέσουν σε ένα 

φάκελο: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (Επαγγελματικού, Βιοτεχνικού κ.λ.π.) με το οποίο 

θα πιστοποιείται η εγγραφή του συμμετέχοντος σ’ αυτό για τη ζητούμενη υπηρεσία. 

 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης,  εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. Προς απόδειξη της εκπροσώπησης θα πρέπει να κατατεθεί 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  
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3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016,  στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν οι προσφέροντες και να 

δηλώνεται ότι:  

 Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι 

έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 

του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της πρόσκλησης, σύμφωνα με 

το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημερολογιακές 

ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού).  

 Διαθέτει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του Παραρτήματος Ι και αναλαμβάνει την 

προσκόμισή τους, κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 Αναλαμβάνει την τοποθέτηση του προσωπικού δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 

της απόφασης. 

 Αναλαμβάνει την αντικατάσταση άμεσα (εντός τριών εργασίμων ημερών) 

εργαζομένου εφόσον του ζητηθεί αιτιολογημένα από το Νοσοκομείο για λόγους όπως 

ανάρμοστης συμπεριφοράς, παραβίασης ωραρίου εργασίας κ.α. 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, 

εφόσον τους ζητηθεί τόσο κατά την αξιολόγηση της προσφοράς τους όσο και κατά 

την υπογραφή της σύμβασης. 

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα πτυχία – προσόντα του 

ζητούμενου προσωπικού μετά από αίτημα της υπηρεσίας.  

 

4. Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα 

εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία κατά την ημερομηνία υποβολής της. 

Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή 

για την παροχή της Υπηρεσίας. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται 

μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την 

παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα 

διακήρυξη.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Επισημαίνεται ότι το προσφερόμενο τίμημα  για την παροχή των υπηρεσιών δεν πρέπει 

να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, όπως ποινικό 
μητρώο ή ελλείψει  αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  
α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ τους 
διαχειριστές,  
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου, πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης 
ή έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου  73, το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας.  

 O υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), έκδοσης μετά την κοινοποίηση της έγγραφης  

ειδοποίησης, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό. 

 
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν  από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI 

του Προσαρτήματος Α΄, του Ν.4412/2016, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  με το οποίο 
να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους. 

 

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης 
Εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Από 

το πιστοποιητικό θα προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών  πριν την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορά. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της 
σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από 

τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δύναται να χρησιμοποιείται η 

προβλεπόμενη από το άρθρο 80 παράγραφος 2, του ίδιου νομού, υπεύθυνη δήλωση έκδοσης 
μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. 
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