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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

  

Ο Δήκνο Μπηηιήλεο πξόθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο κε 

ηίηιν: "Ακνηβή Ιαηξνύ Δξγαζίαο". 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν 

παξάξηεκα, ζύκθωλα κε ην ζρεηηθό άξζξν 16 ηνπ Ν.3850/2010, θαηά πεξίπηωζε. 

 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζην πξσηόθνιιν ηνπ Δήκνπ κέζα ζε εληαίν 

ζθξαγηζκέλν θάθειν. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

βάζεη ηηκήο γηα ην ζύλνιν ηεο  νκάδαο εηδώλ ηεο ππεξεζίαο, κέρξη θαη ηηο 14:00΄ ηεο 17-01-2020, 

εκέξα Παξαζθεπή. 

 

 

Ο θάθεινο ζα αλαγξάθεη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα εμήο: 

ΠΡΟ: Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Δήκνπ Μπηηιήλεο 

ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν: "Ακνηβή Ιαηξνύ Δξγαζίαο ". 

 

 
 

αο γλσξίδνπκε όηη ν αλάδνρνο, πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 

ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 

ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο.  

 

Αξκόδηνο ππάιιεινο θ. Αλησλέιινο Μαξίλνο ζηα ηειέθσλα θαη mail πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 
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ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

 

ΔΤΣΡΑΣΙΟ ΚΤΣΔΛΗ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

  
 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
 

Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο : 

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά πξόζσπα (Ιαηξνί Εξγαζίαο) ή λνκηθά πξόζσπα (αδεηνδνηεκέλεο 

ΕΞΤΠΠ), πνπ έρνπλ εηδηθόηεηα θαηάιιειε θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηε κειέηε, λα αζθήζνπλ θαζήθνληα 

Ιαηξνύ Εξγαζίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Δ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε 

δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ 

ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη δ) ζε ηξίηεο ρώξεο 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ :  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη ζην ζηάδην ηεο θαηαθύξωζεο ηα :  

Απνδεηθηηθά κέζα (έιεγρνο λνκηκνπνίεζεο, κε ύπαξμε ιόγωλ απνθιεηζκνύ, πιήξωζε ηωλ 

θξηηεξίωλ πνηνηηθήο επηινγήο) 

 

1. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ αλαδόρνπ: 

Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη δελ ζπλδξάκνπλ νη ιόγνη 

απνθιεηζκνύ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 (αληί  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ) . Η ππνρξέσζε αθνξά 

ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Ε. 

θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζύλνληα 

ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

 
2. Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο - Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Ιθαλόηεηα 

Κάζε πξνζθέξσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ηα πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ λόκνπ 

3850/2010. 

 
Πξνο απόδεημε ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, πξνβιέπεηαη λα είλαη: 
 

Ο Ιαηξόο Εξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, όπσο 

πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν. Όπνπ ζηελ θείκελε λνκνζεζία αλαθέξεηαη ν όξνο 

«γηαηξόο εξγαζίαο» λνείηαη εθ' εμήο ν γηαηξόο πνπ δηαζέηεη ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λόκν 3850/2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Καη' εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ γηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη από ην Ν.1568/85, έρνπλ 

δηθαίσκα λα αζθνύλ: 

 

1. Οη γηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ έρνπλ ζπλάςεη 

ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθόλησλ απηώλ ζπλερώο επί 7 ηνπιάρηζηνλ έηε, 

 

2. Οη γηαηξνί νη νπνίνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο λόκνπ εθηεινύλ θαζήθνληα γηαηξνύ 

εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, 

αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθόηεηαο. 

 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πεξηιακβάλεηαη απαξαηηήησο 

βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ ηαηξηθό ζύιινγν ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη 

 Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ ηηο δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/2016. 

Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη 

ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίωζε εγγξαθήο. 

 

3. Καηαβνιή θόξωλ & εηζθνξώλ 

 Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνπο αξκόδηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο ηνπ 

νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή ρώξαο. 

Οη Έιιελεο Ιαηξνί Εξγαζίαο σο θπζηθά πξόζσπα ππνβάιινπλ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

νξγαληζκνύ όπνπ είλαη αζθαιηζκέλνη. 

Οη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ειιάδα εηαηξείεο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο 

γηα ην πξνζσπηθό ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη 

λνκηθά πξόζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ όηη 

δελ απαζρνινύλ πξνζσπηθό, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνύο αζθαιηζηηθνύο 

νξγαληζκνύο. Αλ απαζρνινύλ ηέηνην πξνζσπηθό, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθό απνδεηθηηθό 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 

      Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο ή 

ρώξαο. 

Οη ειιεληθέο Εηαηξείεο ππνβάιινπλ απνδεηθηηθό ηεο αξκόδηαο ΔΟΤ. 

Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεύζπλε δήισζε πεξί ηνπ όηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο θόξσλ ζηελ Ειιάδα, ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθό 

απνδεηθηηθό ηεο νηθείαο ΔΟΤ. 

4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο (εάλ ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξόζσπό ηνπ) (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016) (λα έρνπλ εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο ). 

5. Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειώλεη όηη ηεξεί ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


