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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 

5
η 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ 

Τ.Κ. 35131 - ΛΑΜΙΑ 

Τμήμα: Προμηθειών 

Πληροφορίες: Γκούρλιας Άγγελος

Τηλέφωνο: 22313-54544 

URL: http://www.dypethessaly.gr

http://www.hosplam.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για  την ανάθεση έργου-υπηρεσιών 

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έξι (6) επιπλέον μηνών

9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη: 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.{του 

ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13

του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25

2019) και του ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/Α’/09

2. Την αρ.: 7/14-3-2022 (θέμα 

η διενέργεια της εν λόγω πρόσκλησης 

3. Την αρ.: Β/5509/17-3-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α: 

στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

ΚΑΕ 0419 του Τακτικού Προϋπολογι

4. Το άρθρο πεντηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 

Α’83). 

5. Την υπ’ αριθ. 24/2020 «Κατευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ «

σχέση με την αντιμετώπιση 

κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάθεση του  

αναγκών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για την εκτέλεση μοριακών ελέγχων με αποδεδειγμένη 

εμπειρία, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης  4.500,00

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έξ
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Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ  

Γκούρλιας Άγγελος 

gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

υπηρεσιών ειδικότητας ΠΕ Βιολόγου με σκοπό την κάλυψη αναγκών

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για την εκτέλεση μοριακών ελέγχων με αποδεδειγμένη εμπειρία

) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης  4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

με δικαίωμα προαίρεσης έξι (6) επιπλέον μηνών, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφ’ όσον υφίστανται ανάγκες COVID

 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.{του 

ν.4497/2017,αρθ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1

του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-2019), και του ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03

2019) και του ν.4782/2021(ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021)  περί τροποποιήσεων του ν.4412/2016}.

(θέμα 15
ο
) (ΑΔΑ: Ψ4234690ΒΜ-Κ6Ψ)Απόφαση του Δ.Σ. μ

η διενέργεια της εν λόγω πρόσκλησης . 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α: 

στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου,

του Τακτικού Προϋπολογισμού του νοσοκομείου, ετών  2023, 2024

Το άρθρο πεντηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 

της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 

ευθυντήρια Οδηγία» της ΕΑΑΔΗΣΥ «Θέματα Δημοσίων Συμβά

σχέση με την αντιμετώπιση covid-19». 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: 

ανάθεση του  έργου- ειδικότητας ΠΕ Βιολόγου με σκοπό την κάλυψη 

αναγκών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για την εκτέλεση μοριακών ελέγχων με αποδεδειγμένη 

εμπειρία, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης  4.500,00

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης έξι (6) επιπλέον μηνών, συνολικού 

  -3-2023 

Β/5512 

με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 

για την εκτέλεση μοριακών ελέγχων με αποδεδειγμένη εμπειρία, για 

συμπεριλαμβανομένου του 

προϋπολογισμού δαπάνης 

COVID-19. 

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

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.{του 

2017), του ν. 4605/2019,αρθ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), 

2019), και του ν.4609/2019, αρθ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-

2021)  περί τροποποιήσεων του ν.4412/2016}. 

πόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α: 667 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, στον  

σμού του νοσοκομείου, ετών  2023, 2024. 

Το άρθρο πεντηκοστό όγδοο της από 20.3.2020 ΠΝΠ με τον τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της 

της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 

Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων σε 

ΠΕ Βιολόγου με σκοπό την κάλυψη 

αναγκών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για την εκτέλεση μοριακών ελέγχων με αποδεδειγμένη 

εμπειρία, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, προϋπολογισμού δαπάνης  4.500,00€ 

ι (6) επιπλέον μηνών, συνολικού 
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προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφ’ όσον υφίστανται ανάγκες 

COVID-19 . 

 

 

1. Η πρόσκληση θα διεξαχθεί στο ΓΝ Λαμίας στις  23-3-2023 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00π.μ. από 

Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται, Ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση, Γενικό Νοσοκομείο 

Λαμίας Παπασιοπούλου Τέρμα, ΤΚ 35131 Λαμία, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Σημείωση: Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως την Τετάρτη  22-3-2023 και ώρα 14:30 μ.μ. 

από το Τμήμα Πρωτοκόλλου ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Για τις προσφορές αυτές η 

ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό 

παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται 

δεκτές. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο 

κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση 

 Ο αριθμός της Πρόσκλησης και ο τίτλος της Πρόσκλησης 

 Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

τηλέφωνο,E-mail) 

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι οικονομικές προσφορές τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο, σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, επί ποινή απορρίψεως. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 

τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 

που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του 

ν.4250/2014 (Α΄74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 

της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που 

θεσπίζονται με νόμο κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.      

Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο 

τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί. 

Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του 

ν.4250/2014. 
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Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον 

προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, εφόσον δεν 

έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης. 

4. Υποχρεωτικά προσόντα (Υποβάλλονται  μαζί με τα δικαιολογητικά συμμέτοχης):  

 Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας  ή Βιολογικών Εφαρμογών και τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής 

 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων και 

γ)υπηρεσιών διαδικτύου 

 Γνώση 2 ξένων γλωσσών σε επίπεδο τουλάχιστον πολύ καλή 

 

5. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στις 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  και για χρονική 

διάρκεια έξι (6) μηνών και έξι (6) ακόμη μηνών συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

προαίρεσης.  

6. Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής. 

7. Δικαιολογητικά συμμετοχής :  

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

2. Yπεύθυνη  Δήλωση του Ν 1599/66 στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιουπαλληλική ιδιότητα 

3.Έγγραφα απόδειξης της εμπειρίας στα καθήκοντα της ζητούμενης θέσης εφόσον έχει αυτή 

αποκτηθεί μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, σε συνδυασμό με την κατά περίπτωση 

ασφαλιστική κάλυψη. Ο χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην αίτηση του υποψηφίου και δεν 

καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψιν. 

4.Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη αρμοδίως και νιμίμως για τη γνησιότητα της υπογραφής ότι 

μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησής τους είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους ενημερώσεις.   

5. Yπεύθυνη  Δήλωση του Ν 1599/66 ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης  

 Όλα τα ανωτέρω τοποθετούνται στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής  

8. Οικονομική προσφορά συμπληρώνεται  και περιλαμβάνεται σε σφραγισμένο φάκελο οικονομικής 

προσφοράς. Η τιμή  να δοθεί σε ευρώ και να περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις εκτός ΦΠΑ. 

9. Η ανάθεση του έργου-υπηρεσιών σε ΠΕ  Βιολόγο θα αφορά  την κάλυψη αναγκών του 

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου  του Νοσοκομείο υ(Βιολογικό και Μικροβιολογικό) που σχετίζονται 

με την πανδημία covid-19, (εργαστηριακή διερεύνηση ιών, την συλλογή ,διαλογή , διαχωρισμό και 

παρακολούθηση  της αποστολής των δειγμάτων) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. 

10. Ισχύς προσφορών: Εξήντα  (60) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. 

11. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ορισθείσα προς τούτο επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης.  

12. Το τεύχος της Πρόσκλησης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

(http://www.eprocurement.gov.gr), στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 

(www.dypethessaly.gr) και στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας (http://hosplam.gr).  

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης από το τμήμα Προμηθειών του ΓΝ Λαμίας κ. 

Άγγελο Γκούρλια (τηλ: 22313-54544), Email: agourlias@hosplam.gr). 
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Mε την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως  τους όρους της πρόσκλησης  

καθώς και ότι η διαδικασία δύναται  με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί , να αναβληθεί ή 

επαναληφθεί με τα ίδια  ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των 

ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής .  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ  

        

 

                                                                                                                                           ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ 
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