
 

 

Γπαθείο Ππομηθειών                                                                                                         ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Πληπ: Υ. αμτυνίδος                                                                                                       Θεζ/νίκη, 20/09/2019                                                                             
Tηλ.:2313 32.3115, fax: 2313 32.3969                                                                              Αξ. Πξση.: 42066 
Ηλεκηπ. Γ/νζη: pr.papageorgiou@gmail.com      
 

               Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, για ηην πλήπυζη μιαρ  (1) θέζηρ έκηακηος πποζυπικού (ενόρ Ιαηπού – 

Ακηινοδιαγνώζηη) - με ζύμβαζη ανάθεζηρ  έπγος - ζςνολικήρ πποϋπολογιζηικήρ δαπάνηρ έυρ 36.000,00€ 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηςσόν Φ.Π.Α. 24 % ζηο πλαίζιο ηος έπγος με ηίηλο «3διάζηαζη εκηύπυζη μονηέλυν εζυηεπικών 

ανθπώπινυν οπγάνυν για ηην ςποβοήθηζη σειποςπγικών επεμβάζευν», Ακπυνύμιο: Liver3D»,  με κυδικό Σ1ΔΓΚ-03599 

και Κυδ. Ππάξηρ / MIS  5031307 πος έσει ενηασθεί ζηο ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1 - Ανηαγυνιζηικόηηηα 

Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία, ζηη Γπάζη Δθνικήρ Δμβέλειαρ «Δπεςνώ – Γημιοςπγώ – Καινοηομώ». 

              Έρνληαο ππ‟ φςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314 / 2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156 /16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην”. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412 / 2016, πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (ΦΔΚ Α΄ 147 / 08-08-2016) 
φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 

3. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΤΓ ΔΠΑΝΔΚ: 1180/356/A2/10-03-2017 Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ (Κσδηθφο ΟΠ 2076) κε 
ηίηιν «ΔΡΔΤΝΩ – ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ».  

4. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. ΔΤΓΔ ΔΣΑΚ 1642 / 27-11-2017, απφθαζε έληαμεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «3δηάζηαζε εθηχπσζε κνληέισλ 
εζσηεξηθψλ αλζξψπηλσλ νξγάλσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ », Αθξσλχκην: Liver3D», ζηνλ πξνζσξηλφ 
θαηάινγν δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο Παξέκβαζεο ΙΙ „‟πκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο  ηνπ Α‟ θχθινπ ηεο 
εληαίαο δξάζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο & θαηλνηνκίαο «ΔΡΔΤΝΩ – ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ». 

5. Σελ ππ‟ αξηζ. 505 / 11-01-2018 (Θέκα 40ν) πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ «Γ.Ν. 
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ» ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ Σ1ΔΓΚ-03599 θαη ηίηιν  «3δηάζηαζε εθηχπσζε κνληέισλ εζσηεξηθψλ 
αλζξψπηλσλ νξγάλσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ» ην νπνίν εγθξίζεθε πξνο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δηδηθή 
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο Σνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Καηλνηνκίαο 
(ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ).  

7. Σελ ππ‟ αξηζ. 2592 / 18-07-2018 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ ζηνπο Σνκείο ηεο 
Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Καηλνηνκίαο (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ), έληαμεο ηνπ έξγνπ κε θσδηθφ Σ1ΔΓΚ-03599 θαη Κσδ. 
Πξάμεο / MIS  5031307  γηα ην Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ κε ζπλνιηθφ πνζφ επηιέμηκεο δεκνζίαο δαπάλεο 191.700,00 €, ζην νπνίν 
ζπκπεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ην πνζφ ησλ 174.700,00 € πνπ αθνξά δαπάλεο πξνζσπηθνχ.   

7. Σελ  ππ‟ αξηζ. 545/24.07.2019 (Θέκα 37ν), απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 
ε δηελέξγεηα ηεο  πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληαο. 

8. Σελ ππ‟ αξηζ. 547/12-09-2019 (Θέκα 20ν ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 
ε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθήο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνυπνινγηζηηθήο δαπάλεο. 
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Σν Ννζνθνκείν, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ πιήξσζε κηαο  ζέζεο ηαηξνχ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε αλάζεζεο 

έξγνπ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεοκε ηίηιν «3δηάζηαζε εθηχπσζε κνληέισλ εζσηεξηθψλ αλζξψπηλσλ νξγάλσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ»,  θαη Κσδηθφ MIS  5031307.  

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα πξνζφληα: 

1. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

 

 Κάηνρνο πηπρίνπ Ιαηξηθήο. 

 Σίηινο εηδηθφηεηαο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο. 

 Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 

 Πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ.  

 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

 Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. 

 

Δπιζημαίνεηαι όηι: 

 Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ πξωηνηύπωλ ή 

επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην Ν.4250/26.3.2014. 

 Σα μελόγιωζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξωκέλα από ην Τπνπξγείν 

Εμωηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. Σηα αλλοδαπά δημόζια έγγραθα και 

δικαιολογηηικά εθαρμόζεηαι η Σσνθήκη ηης Χάγης, ηης 5.10.1961, ποσ κσρώθηκε με ηο Ν. 1497/1984 (Α 188). 

Πξνζθνκίδνληαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014. 

 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιιωο  επηθέξνπλ θπξώζεηο. Δελ 

απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.Μόλνλ νη δεκνζηεύζεηο ζηνλ μέλν ηύπν (απνζπάζκαηα) κπνξνύλ 

λα είλαη ζηα Αγγιηθά. 

 Γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηωλ νπνίωλ νη ηίηινη ζπνπδώλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ) απνηεινύλ απαηηνύκελν ή πξόζζεην ηππηθό πξνζόλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί από ηδξύκαηα ηνπ 

εμωηεξηθνύ απηνί πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά αλαγλώξηζεο ηνπ ΔΟΑΣΑΠ.  

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ – ΔΠΙΛΟΓΗ 

2.1.Η επιλογή ηυν ςποτηθίυν για ηην παπαπάνυ θέζη ππαγμαηοποιείηαι μεηά από αξιολόγηζη /βαθμολόγηζη ηυν 

ςποβληθειζών αιηήζευν υρ ππορ ηα κπιηήπια πος πεπιγπάθονηαι ζηον παπακάηυ Πίνακα 1 
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Πίνακαρ 1 

A/A ΠΡΟΟΝ  - ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

 

1 

 

ΒΑΘΜΟ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΒΑΘΜΟ x 100 

2 ΑΡΙΣΗ ΓΝΩΗ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ 70 ΜΟΡΙΑ 

3 ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 
30 ΜΟΡΙΑ / ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΜΔ 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΣΑ 150 ΜΟΡΙΑ 

4 ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΔΩ 100 ΜΟΡΙΑ 

 

Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε  κε θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα 2 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΓΝΩΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

20 

2 ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  20 

3 ΑΝΣΙΛΗΨΗ – ΚΡΙΗ  20 

4 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΩΝ – ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ  40 

 ΤΝΟΛΟ  100 

 

2.2.Οη  ππνςεθηφηεηεο θάζε ζέζεο αμηνινγνχληαη απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 3 ηαθηηθά θαη 3 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε πξνεξρφκελα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν έλα ηαθηηθφ κέινο είλαη ν Δπηζηεκνληθά 

Τπεχζπλνο ηεο Πξάμεο. Η Δπηηξνπή ζα νξηζηεί κε Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. Η Δπηηξνπή ζα παξακείλεη ίδηα θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο. Δπί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξφηαζεο, δελ επηηξέπεηαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο λα 

έρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο έσο γ‟ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κε νπνηνλδήπνηε ππνςήθην. Η αμηνιφγεζε ζα νινθιεξσζεί 

κε ζχληαμε πίλαθα θαηάηαμεο (δελ απαηηείηαη ζχληαμε πίλαθα θαηάηαμεο φηαλ έρεη ππνβιεζεί κφλν κία πξφηαζε ή φηαλ κφλν 

κία πξφηαζε αμηνινγεζεί / βαζκνινγεζεί). Τπνβιεζείζα πξφηαζε ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο 

πξφζθιεζεο δελ βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. Η εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ην πξαθηηθφ πξνσζείηαη ζην Γ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνο έγθξηζε. 

2.3.Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο 

ένζηαζηρ θαηά ηεο θαηάηαμήο ηνπο εληφο πξνζεζκίαο 5 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, κε γξαπηή αίηεζή ηνπο πξνο ην Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 . 

2.4.Οη ελδηαθεξφκελνη – ππνςήθηνη ζπκβαζηνχρνη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ Αίηηζή ηνπο κε φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ σο άλσ άξζξνπ1νπ. ηελ αίηεζε ηνπο ζα αλαγξάθνπλ: όηι έσοςν 

λάβει πλήπυρ γνώζη θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο . Δπίζεο λα αλαθέξνπλ ηελ κεληαία ακνηβή 
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πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηπρφλ Φ.Π.Α., θφξσλ, θξαηήζεσλ (εξγαδφκελνπ + εξγνδφηε) πνπ δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλά ηα 2.000,00€. 

2.5.Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 1νπ ή πνπ πξνβιέπνπλ  ακνηβή   

εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο  παξαγξάθνπ 6.1,απνξξίπηνληαη.  

2.6.Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πνπ επηιέρζεθε λα   

θαηαζέζεη: 

 Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) 

θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
3. ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη δέκα οκηώ  (18) μήνερ. ε πεξίπησζε πνπ παξαηαζεί ην έξγν θαη εθφζνλ ππάξρεη ε 

απαηηνχκελε πίζησζε, δχλαηαη λα παξαηαζεί ε ζχκβαζε έσο ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΘΔΗ : Πιήξεο απαζρφιεζε ζηηο θάησζη ελφηεηεο εξγαζίαοπνπ  αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

5. ΔΝΟΣΗΣΔ ΔΡΓΑΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

ΔΔ1) Απεηθφληζε κέζσ ηνκνγξαθηψλ – Παξαδνηέν  Σνκνγξαθίεο. 

ΔΔ6) Αμηνιφγεζε ρεηξνπξγείνπ, ζχγθξηζε κνληέινπ κε εθηνκή – Παξαδνηέν: αμηνιφγεζε ρεηξνπξγείνπ 

ΔΔ8) Γηάρπζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο - Παξαδνηέν: Γεκνζηεχζεηο.  

 

Η νξζή εθηέιεζε θαη ν έιεγρνο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ζα πηζηνπνηείηαη κε βεβαίσζε παξαιαβήο θαη θαιήο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ  Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλν ηνπ έξγνπ γηα ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ.  

 

ΣΟΠΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Ωο ηφπνο απαζρφιεζεο ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ νξίδεηαη ε έδξα ηνπ Γ.Ν.Θ Παπαγεσξγίνπ, ζηελ Πεξηθεξεηαθή νδφ 

Θεζζαινλίθεο, Νέα Δπθαξπία, Θεζζαινλίθε.  

 

6. ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ 



5 

 

6.1. Η ακνηβή ηνπ Ιαηξνχ γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζην έξγν κε ηίηιν «3δηάζηαζε εθηχπσζε κνληέισλ εζσηεξηθψλ 

αλζξψπηλσλ νξγάλσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ», δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 36.000,00€, γηα 

δηάξθεηα δέθα νθηψ (18)  κελψλ. Σν πνζφ απηφ δελ επηδέρεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη πεξηιακβάλεη ην Φ.Π.Α., εάλ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε. 

6.2. ην σο άλσ πνζφ πεξηιακβάλνληαη νη θάζε θχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ( ζπκβαζηνχρνπ θαη εξγνδφηε ), θαζψο θαη 

νη  θάζε θχζεσο θφξνη, δηάθνξα έμνδα, θηι. 

6.3. Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, ζην α‟ δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα ηνπ παξαρζέληνο έξγνπ, ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ πνπ ζα ππνδεηρζεί κε πξψην δηθαηνχρν ηνλ ζπκβαζηνχρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη 

ζηελ  νηθνλνκηθή ππεξεζία εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

6.4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ(π.ρ. ηηκνινγίνπ ή 

απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ά.) θαη πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζε ηζρχ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελσλ θάζε θνξά απφ έθζεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ην 

παξαρζέλ έξγν, γηα ην ζρεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα,   θαζψο θαη βεβαίσζε παξαιαβήο  κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ 

ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. 

6.5. ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ.. 

 
 

Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ  θαη ην 

Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να καηαθέζοςν ηην Αίηηζη ηοςρ ζςνοδεςόμενη από ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

για ηην ηεκμηπίυζη ηυν πποζόνηυν ηος άπθπος1ος ηηρ παπούζηρ, εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη 

λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ν ηίηινο ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος 

Νοζοκομείος έυρ  ηελ ψξα 11:00 ηηρ  08ηρ  Οκηυβπίος 2019  (ημέπα Σπίηη). 

Θα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη αηηήζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ή ζα απνζηαινχλ θαη ζα παξαιεθζνχλ απφ ην Γξαθείν 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα ππνβνιήο αηηήζεσλ.   

Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηυν Φακέλυν: η  08η   Οκηυβπίος  2019 και ώπα 12:00  (ημέπα  Σπίηη). 

 

 

                                                                                                                          Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                                                                         

 

                                                                                                                             ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 

 


