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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                       ΒΟΛΟΣ: 04-08-2022  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                   Αρ. πρωτ.: 311401 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ               ΠΡΟΣ:  

Ταχ.  Δ/νση     : Διοικητήριο                                                1. Δάενας Χρήστος, Ιατρός Πνευμονολόγος,  

 (Αντωνοπούλου με Δ. Γεωργιάδου)                                    E-mail: daenaschristos001@yahoo.gr              

 Ταχ. Κώδικας: 380 01 - Βόλος                                           2. Τσαρούχα Αγορή, Ιατρός Καρδιολόγος 

Πληροφορίες : Παρασκευή Ζήση                                          E-mail:  tsarita79@yahoo.gr                

Τηλέφωνο       : 2421352619                                               3. Ντάφος Αντωνιος, Ιατρός Οφθαλμίατρος,  

 E-mail               : p.zisi@thessaly.gov.gr                E-mail: ntafosantonios@gmail.com 

               4.  Λαϊνης Ανδρέας, Ιατρός Κυτταρολόγος  

                                                                                                        E-mail: lainisandreas@gmail.com  

       

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ & ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΤΩΝ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 . 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 324-337  

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις»  
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6. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

7. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

8. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

9. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»  

10. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.  

11. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  

12. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  

13. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

14. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

15. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

16. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»  

17. του ν. 2859/2000 (Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

18. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων». 

19. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,  

20. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

21. του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» & την 

αριθμ.15840/1566612 (ΦΕΚ. Β.4788/26.10.2018) Αποφ. έγκρισης της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί 

ολικής τροποποίησης –επικαιροποίησής του. 

22. Την αρίθμ.: 7554/29-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ7ΛΡ-ΟΔΖ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

«Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».  

23. του ν. 2121/1993 (Α’25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

24. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119,  

25. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,  

26. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

27. Τις διατάξεις του άρθρου 97 «Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια 

εργαζομένων στους Ο.Τ.Α» του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α’197/12-10-2020 και ισχύει. 

28. Την αρίθμ.: 43726/07-06-2019, ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών (ΦΕΚ 2208/τ.Β’/08-06-2019) «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και 

μέτρα πρόληψης ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.: 87669/09-12-2019 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών- Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων- Εσωτερικών (ΦΕΚ 4584/τ.Β’/13-

12-2019) «Μερική τροποποίηση της αρίθμ.:43726/07-06-2019 ΚΥΑ ¨Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής 

ιατρικής¨ (Β2208)» και ισχύει. 

29. Τη με αρ. πρωτ. 14676/14-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΥ67ΛΡ-12Α) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

«Επικαιροποίηση-Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.361454/15-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΩΝ7ΛΡ-ΡΚ9) απόφασης 

του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος σε υπαλλήλους των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, όπως αυτή ισχύει».  

30. Τη με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 51/10-05-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τους  αποδέκτες) απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί παροχής ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών σε υπαλλήλους των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων. 

31. Την αριθμ.: 228, απόσπασμα πρακτικού 21/11-11-2021, (ΑΔΑ: ΨΙΝΡ7ΛΡ-ΤΤ2) Απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας θέμα 1
ο
: «Εισηγητική Έκθεση επί του Σχεδίου 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά την έκδοση της Γνώμης 

του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α»  

32. Την αριθμ.: 271471/22-12-2021, (ΑΔΑ: 641ΟΟΡ10-Σ1Ψ) Απόφαση του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την επικύρωση της με αριθμό 228/21/11-12-

2021 απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα: «Εισηγητική 

Έκθεση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά 

την έκδοση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α»  

33. Την αριθμ. 83833/2022 (Απόσπασμα Πρακτικού 04/28-02-2022) (ΑΔΑ: Ψ3ΖΓΛΡ-ΞΛ6), απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας θέμα 2ο «1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας 

Θεσσαλίας 2022»  

34. Τη με αριθμ.: 62163/16-02-2022, Εισήγηση της Ιατρού Εργασίας, σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις, 

εμβολιασμούς και ιατρικές επισκέψεις, που πρέπει να υποβάλλονται για την επίβλεψη της υγείας τους 

οι δικαιούχοι των μέσων ατομικής προστασίας υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 

& Σποράδων.  

35. Τη με αριθμ.: 78681/25-02-2022, απόφαση Περιφερειάρχη, σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις, 

εμβολιασμούς και ιατρικές επισκέψεις, που πρέπει να υποβάλλονται για την επίβλεψη της υγείας τους, 

οι δικαιούχοι των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος, υπάλληλοι των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων.  

36. Τη με αριθμ.: 78702/25-02-2022, απόφαση Περιφερειάρχη, σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις, 

εμβολιασμούς και ιατρικές επισκέψεις, που πρέπει να υποβάλλονται για την επίβλεψη της υγείας τους , 
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οι δικαιούχοι των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος, υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων.  

37. Το αρίθμ.: 136291/08-04-2022, & το αριθμ.: 138316/11-04-2022 με (ΑΔΑΜ: 22PEQ010362026) 

τεκμηριωμένο-πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων, εμβολιασμών και 

ιατρικών επισκέψεων (ιατρικού ελέγχου) σε μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.  

38. Την με αριθμ.: Α/Α 1097/11-04-2022, καταχώρησή του στο σύστημα λογιστικής διαχείρισης. 

39. Την αριθμ. 399/2022 (Απόσπασμα Πρακτικού 11
ο
/26-04-2022) (ΑΔΑ: 6ΤΜΓ7ΛΡ-5ΛΟ), Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, Θέμα 46
ο
 Εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή ιατρικών 

εξετάσεων, εμβολιασμών και ιατρικών επισκέψεων (ιατρικού ελέγχου) σε μόνιμους και με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 

και Σποράδων.   

40. Το με αριθμ. Πρωτ.190076/17-05-2022, έγγραφο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων –DPO 

41. Το πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, για την εκάστοτε ειδικότητα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, 

ιατρικών επισκέψεων (ιατρικού ελέγχου) σε μόνιμους & ΙΔΟΧ υπαλλήλους των Π.Ε Μαγνησίας & 

Σποράδων, (Β΄ΟΜΑΔΑ), συνολικού ποσού: δώδεκα χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ (12.900,00€)  

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

Να καταθέσετε την οικονομική προσφορά, με τα ποσά που έχουν προϋπολογισθεί για την εκάστοτε ειδικότητα, 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) 

Β΄ΟΜΑΔΑ), για την παροχή υπηρεσιών ιατρικών επισκέψεων (ιατρικού ελέγχου) σε μόνιμους & ΙΔΟΧ 

υπαλλήλους των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, (Β΄ΟΜΑΔΑ).  

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η διενέργεια ιατρικών επισκέψεων (ιατρικού ελέγχου) των μόνιμων και 

ΙΔΟΧ υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, σε συνεργασία με την Ιατρό 

Εργασίας, έως τις 31-12-2022. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2022 και συγκεκριμένα με 

δέσμευση πίστωσης του Φορέα 073 στον ΚΑΕ 1459. Συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ 

(12.900,00€). 

Παρακαλείσθε να καταθέσετε ή να αποστείλετε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο την οικονομική σας 

προσφορά καθώς και ότι προβλέπεται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποδεικτικά μέσα όπως αυτά 

αναφέρονται στα Παραρτήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι την 09/08/2022 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 π. μ. στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:  

 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 

ΣΠΟΡΑΔΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Διοικητήριο (Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου) Τ.Κ. 38001 

Βόλος, 

(γραφείο 3, ισόγειο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ). 

Υπηρεσίες 

Ονομασία υπηρεσιών 

Κωδικός 

CPV 

Περιγραφή Είδους CPV Εκτιμώμενη 

αξία  

Ιατρικές Υπηρεσίες 85121000-3 85121000-3 Ιατρικές Υπηρεσίες 12.900,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  12.900,00€ 
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Εξωτερικά του φακέλου θα αναγράφεται: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «παροχής υπηρεσιών 

ιατρικών επισκέψεων (ιατρικού ελέγχου) σε μόνιμους & ΙΔΟΧ υπαλλήλους των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων, 

(Β΄ΟΜΑΔΑ)».  

Οι οικονομικές προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου μέχρι και την 

προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα στην προαναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνση.   

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 

 

                                                                                  

Επισυνάπτονται τα Παραρτήματα:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) Β΄ΟΜΑΔΑ 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β:- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) Β΄ΟΜΑΔΑ 

 

Β’ ΟΜΑΔΑ 

Ιατρικών επισκέψεων (Ιατρικός έλεγχος) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ

ΗΣΗΣ 

ΑΡ. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩ

Ν/ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.(€) 

ΔΑΠΑΝΗ/ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΠΟΣΟ 

(€) 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 

- CPV 85121281-6 

 

117 30€ 3.510,00€ 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 

 ΕΞΕΤΑΣΗ, ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣΠΙΕΣΗΣ 

ΟΦΘΑΛΜΩΝ, ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 

ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ/ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑ 1 117   

 

      

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 

- CPV 85121231-1 

 

121 

 

30€ 

 

3.630,00€ 

 

ΠΛΗΡΗ 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΥΠΕΡΗΧΟΣ & ΗΚΓ 1 121   

 

      

ΠΝΕΥΜΟΛΟΛΟΓΟΣ 

–CPV 85121230-4 121 30€ 3.630,00€ 

 

ΠΛΗΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ  

ΕΞΕΤΑΣΗ & ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 121   

 

      

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

-CPV 85148000-8 71 30€ 2.130,00€ 

 

ΛΗΨΗ 

ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ , TEST PAP 1 71   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  12.900,00€ 
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1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες μαζί με την «Οικονομική προσφορά» (ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), 

οφείλουν να επισυνάψουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75),  όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, με 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

και να δηλώνεται:   

 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.  

 Ο νόμιμος εκπρόσωπό τους.  

Ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με την παρούσα πρόσκληση, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

αυτής. 

2. Αίτηση – Δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Α). Η αίτηση - δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε 

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει.  

3. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και 

φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα 

πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η 

σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.  

4. Φωτοαντίγραφο Απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.  

5. Φωτοαντίγραφο Απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας  

6. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του 

ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.  

7. Άδεια λειτουργίας ιατρείου ή ιδιωτικού διαγνωστικού , ιδιωτικού ιατρικού κέντρου  

8. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για 

πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην 

Ελλάδα. 

9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για όσους ασκούν ιατρικό κλινικό ιατρικό έργο. (Σε ισχύ)  

 

2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:  

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

2. Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την 

Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή 

χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.  

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 62eb726a70128e28a8b842fc στις04/08/22 13:04





 

8 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-

ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 

ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού 

φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται).  

4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 

αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν 

υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).  

5. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για 

την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, 

β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  

γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλου είδους κύρωση στο  πλαίσιο του επαγγέλματός του 

από αρμόδια εποπτική αρχή /φορέα με πειθαρχικές – κυρωτικές αρμοδιότητες.  

6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 

περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για  τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.  

7. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω 

ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα 

παράγραφος διαμορφώνεται αναλόγως για τις καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που επιβάλλονται με 

αποφάσεις των αρμοδίων αρχών. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από 

την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.   

8. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 

 Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του.   

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών  

του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού  φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους.  

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι 
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σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 

που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Αριθμητικώς και ολογράφως) 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ & ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ, (Β΄ΟΜΑΔΑ), 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:  

 

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο/πάροχο 

 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

Ονοματεπώνυμο παρόχου/Νομίμου Εκπροσώπου.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Α.Μ.Κ.Α  

Α.Δ.Τ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

Ε-MAIL  

Ημερομηνία: 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο/πάροχο 

  

    

       Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

 

     Σφραγίδα/υπογραφή 
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