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ΠΡ ΟΚ Λ Η Η ΕΚ Δ ΗΛ Ω Η Ε Ν Δ ΙΑΦ ΕΡ ΟΝ Σ Ο
για ηην επείγοςζα παποσή ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ κάλςτηρ ηυν αναγκών ηος
Νοζοκομείος Διδςμοηείσος πος πποέκςταν από ηο πποζυπικό πος ηέθηκε ζε
αναζηολή καθηκόνηυν για σπονικό διάζηημα ηπιών μηνών, ενδεικηικού
πποϋπολογιζμού 12.600,00€ πλέον θπα και κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον
ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ.

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Γηδπκνηείρνπ, ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηώλ
Ννζνθνκείσλ θαη ινηπώλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005), πεξί Δζληθνύ πζηήκαηνο
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α’/09-02-2007), πεξί Κύξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ
λνκηθώλ πξνζώπσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α’/ 08-08-2016), πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4782/2021 (Φ.Δ.Κ. 36/Α/09-03-2021), «Δθζπγρξνληζκόο απινπνίεζε
θαη αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο
ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα
ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία».
6. Σν άξζξν 206 «Τπνρξεσηηθόηεηα εκβνιηαζκνύ» θαη 207 «Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ
νξηζκέλνπ ρξόλνπ» ηνπ Νόκνπ 4820/2021 (ΦΔΚ 130/η.Α΄/23-07-2021).
7. Σν άξζξν 51 «Αλάζεζε ππεξεζηώλ ζε ηξίηνπο» ηνπ Νόκνπ 4825/2021(ΦΔΚ 157/η.Α΄/0409-2021).
8. Σελ 7724/16-09-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο παξνρήο
ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ
πνπ πξνέθπςαλ από ην πξνζσπηθό πνπ ηέζεθε ζε αλαζηνιή θαζεθόλησλ θαη’ εθαξκνγή
ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ.
Πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ άκεζε θάιπςε
ηξηώλ (3) ζέζεσλ πξνζσπηθνύ, πνπ ηέζεθαλ ζε αλαζηνιή θαζεθόλησλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ
Ν.4820/2021 (ΦΔΚ 130/η.Α΄/23-07-2021), γηα ηξείο (3) κήλεο.

Πξνο ην ζθνπό απηό, απεπζύλεη αλνηθηή πξόζθιεζε πξνο θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ
ελδηαθέξεηαη λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ όξνπο:

1

ηοισεία διαδικαζίαρ – Υπόνορ ςποβολήρ - Αποζθπάγιζη

Η δηαδηθαζία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ μεθηλά κε ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr
Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πξόζθιεζε ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε
ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη ηελ 23 επηεμβπίος 2022 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα
14:00, ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 26 επηεμβπίος 2022 ημέπα Δεςηέπα και ώπα 10:00π.μ.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν, ζην πξσηόθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηνλ
νπνίν ζα αλαγξάθνληαη:


ν ηίηινο «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ»



ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο



ε δηεπθξίληζε: «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηελ γξακκαηεία»

Πξνζθνξέο πνπ ζα ηπρόλ ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα δελ ζα γίλνπλ δεθηέο.
Σν θόζηνο ηεο ζύκβαζεο ζα θαιπθζεί από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Γηδπκνηείρνπ κε έθηαθηε επηρνξήγεζε από ην Τπνπξγείν Τγείαο.

Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε επείγνπζα αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ πξνζσπηθνύ σο
θάησζη:
ΣΟΜΕΑ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ

ΚΑΘΕΣΩ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ
1 ΣΔ - Μεραληθώλ

Με πιήξε απαζρόιεζε θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο

1 ΓΔ - Ηιεθηξνληθώλ
Σερληθή Τπεξεζία
(άηνκα – 3)

Με πιήξε απαζρόιεζε από
Γεπηέξα – Κπξηαθή (θαζεκεξηλέο
1 ΓΔ - Θεξκνπδξαπιηθώλ

θαη αξγίεο) κεηαμύ ηνπ
δηαζηήκαηνο 07:00-23:00 (ζε
πξόγξακκα κε 2 βάξδηεο)

Η ζύκβαζε ζα ηζρύεη γηα ηξείο (3) κήλεο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο ππό αλάζεζεο ζύκβαζεο ζα απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
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Καηάπηιζη – Πεπιεσόμενο – Ιζσύρ Πποζθοπών

Οη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλν θαη
θαηάιιειν πξνζσπηθό κε ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο:


Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα
ζπλαθζνύλ κε ην Ννζνθνκείν πξνζθνκίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
πεξ. α) ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4820/2021.



Να βξίζθεηαη θαη λα εξγάδεηαη λνκίκσο ζηελ Διιάδα.



Να κελ έρεη θακία εξγαζηαθή ή άιιε εμαξηεκέλε ζρέζε κε ην Γεληθό Ννζνθνκείν
Γηδπκνηείρνπ.



Να ηεξεί ερεκύζεηα πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα έρεη πξόζβαζε θαηά ηελ εθηέιεζε
ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα ηνπ αλαηεζνύλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο.



Να δηαζέηεη ηα ηππηθά πξνζόληα θαηά ην ειάρηζην, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ βαζκίδα
εθπαίδεπζήο ηνπ.

Η αλάδνρνο εηαηξεία απαηηείηαη λα αζθεί δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο δειαδή:


Καηαβνιή λνκίκσλ απνδνρώλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη θαηώηεξεο
ηνπ θαηώηεξνπ κηζζνύ ή εκεξνκηζζίνπ όπσο νξίδεηαη από ηελ λνκνζεζία.



Σήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ.



Υνξήγεζε αδεηώλ ζην πξνζσπηθό κε αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ



Αζθαιηζηηθή θάιπςε.



Σήξεζε όξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ.

Η ηνπνζέηεζε πξνζσπηθνύ απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί δέθα εκέξεο κεηά ηελ αλαθνίλσζε
θαηαθύξσζεο.
Οι οικονομικοί θοπείρ με ηην πποζθοπά ηοςρ θα ππέπει να καηαθέζοςν ζε ένα
θάκελο:
1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ (Δπαγγεικαηηθνύ, Βηνηερληθνύ θ.ι.π.) κε ην νπνίν
ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζ’ απηό γηα ηε δεηνύκελε ππεξεζία.
2. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε
αληηπξόζσπν / εθπξόζσπό ηνπο. Πξνο απόδεημε ηεο εθπξνζώπεζεο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί
πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο.
3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), όπσο εθάζηνηε
ηζρύεη, ππνγεγξακκέλε ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηελ νπνία λα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο θαη λα
δειώλεηαη όηη:


Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρεη ιόγνο απνθιεηζκνύ
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.



απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο.
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ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θη
έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ.



παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε
ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή καηαίσζε ηεο πξόζθιεζεο, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 106 ηνπ Ν.4412/2016.



ζπκκεηέρεη κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό.



ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο (ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 180 εκεξνινγηαθέο
εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ).



Γηαζέηεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη αλαιακβάλεη ηελ
πξνζθόκηζή ηνπο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.



Αλαιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνζσπηθνύ δέθα (10) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο απόθαζεο.



Αλαιακβάλεη

ηελ

αληηθαηάζηαζε

άκεζα

(εληόο

ηξηώλ

εξγαζίκσλ

εκεξώλ)

εξγαδνκέλνπ εθόζνλ ηνπ δεηεζεί αηηηνινγεκέλα από ην Ννζνθνκείν γηα ιόγνπο όπσο
αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο, παξαβίαζεο σξαξίνπ εξγαζίαο θ.α.


Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζρεηηθό δηθαηνινγεηηθό,
εθόζνλ ηνπο δεηεζεί ηόζν θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο όζν θαη θαηά
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.



Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα πηπρία – πξνζόληα ηνπ
δεηνύκελνπ πξνζσπηθνύ κεηά από αίηεκα ηεο ππεξεζίαο.

4.

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα
εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο.
Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή
γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο. Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξώ (€) κπνξεί λα γίλεηαη
κέρξη δύν δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρόλ ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηόο από ηνλ αλαινγνύληα Φ.Π.Α. γηα ηελ
παξερόκελε ππεξεζία ζηνλ ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ παξνύζα
δηαθήξπμε. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πξνζθεξόκελν ηίκεκα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ δελ πξέπεη
λα μεπεξλά ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ

ΥΡΗΣΟ ΚΑΠΔΣΑΝΙΓΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
1. Απόζπαζμα ζσεηικού μηηπώος, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, όπσο πνηληθό
κεηξών ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη
νη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
α) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ΙΚΔ ηνπο
δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
γ) ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
δ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη λόκηκνη εθπξόζσπνί ηνπ.

2. Πιζηοποιηηικό πος εκδίδεηαι από απμόδια καηά πεπίπηυζη Απσή, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο
ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιόγσ ρώξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθό ή όπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθό απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, ην πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε – κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε,
από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ
θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο.

O ςποτήθιορ ςποσπεούηαι να πποζκομίζει ςπεύθςνη δήλυζη ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75), έθδνζεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, ζηελ νπνία λα δειώλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη
ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινύκελν ζε απηόλ πξνζσπηθό.
3. Πιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ απσήρ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο
εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή
έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα
από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ.
4. Πιζηοποιηηικό/βεβαίυζη ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄, ηνπ Ν.4412/2016, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, κε ην νπνίν
λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηό θαζώο θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο.
5. Πηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ Δπηζεώξεζεο
Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, πεξίπησζε γ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Από
ην πηζηνπνηεηηθό ζα πξνθύπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξά. Έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ ΟΠ-ΔΠΔ, γηα ηελ απόδεημε ηεο κε ππαγσγήο ζε θάπνηα από
ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε
πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 80 παξάγξαθνο 2, ηνπ ίδηνπ λνκνύ, ππεύζπλε δήισζε έθδνζεο
κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο.
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