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καηάθεζης προζθοράς για ηην προμήθεια ηης σπηρεζίας ενός ΔΕ 
Ηλεκηρολόγοσ για ηις ανάγκες ηοσ νοζοκομείοσ για ηρεις μήνες 

 
ΠΡΟ 

ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς  

 

Έτονηας σπόυη: 

α) Σηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Tνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σνπ Ν. 4825/2021 (ΦΔΚ 157/Α΄/04-09-2021), άξζξν 51 «Αλάζεζε 

ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο» 

4. Σεο αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

απφθαζεο δηνξηζκνχ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

γ) Σελ επείγνπζα αλάγθε θάιπςεο ησλ αλαγθψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ηελ αλαζηνιή θαζεθφλησλ πνπ επηβιήζεθε, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 206 

ηνπ Ν. 4820/2021 (Α΄130), ζηνπο ππαιιήινπο ΓΔ Ηιεθηξνιφγνπο ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ  

 

        Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ "ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ’ θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ, έσο 26-11-2021 θαη 

ψξα 14:00 κκ, πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο ελφο ΓΔ 

Ηιεθηξνιφγνπ κε 1) αληίζηνηρν πηπρίν Μέζεο Σερληθήο ρνιήο, 2) άδεηα Α ή Β 

εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 3) 3εηή εκπεηξία ζε 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, κε νθηάσξε πξσηλή (07:00-15:00) πελζήκεξε θαζεκεξηλή 

απαζρφιεζε (εθηφο Κ θαη αξγηψλ), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 



1.600,00€/κήλα άλεπ ΦΠΑ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο γηα άιινπο ηξεηο κήλεο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην ηε 

ρακειφηεξε πξνζθνξά. Πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ 

δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η 

πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε.  

            Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη 

λα κελ ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία/ηνλ πξνζθέξνληα αηνκηθά θαλέλαο απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα 

χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί 

ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 

ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 

(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 

265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 



ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 

2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 

139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

ζαο λα καο πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο 

άλσ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 



2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο 

5) Πηπρίν Ηιεθηξνιφγνπ Μέζεο Σερληθήο ρνιήο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

6) Άδεηα Α ή Β εζσηεξηθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

7) Απνδεηθηηθά 3εηνχο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξίαο ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη : 

αα) είηε Ψεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ.(EU Digital COVID 

Certificate - EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ 

πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 87), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α’ 95) κε πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνχ 

ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 (Α’ 256), ή ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε 

ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνχ, 

αβ) είηε Ψεθηαθφ Πηζηνπνηεηηθφ COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID 

Certificate - EUDCC) ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ 

πξψηνπ ηεο απφ 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, 

ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ-θαηφρνπ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε 

λφζεζε απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19 ή βεβαίσζε ζεηηθνχ δηαγλσζηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’ αξ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Δπηθξαηείαο ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ 

ή βεβαίσζε ηξίηεο ρψξαο, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε παξέιεπζε ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ησλ έμη (6) κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζεηηθήο δηάγλσζεο. 
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