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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09-02-2007) «Κύρωση 
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ και λοιπές 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το 
άρθρο 23 του Ν. 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α΄/21-11-2013).

4. Τον Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και 
άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4486/2017 (Α΄115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

7. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ: 66159 (ΦΕΚ 761/ΥΟΔΔ/19-09-2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας 
για το διορισμό του Ιωάννη Καρβέλη, ως Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
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8. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.70558/07-10-2019 (ΦΕΚ 835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας για το διορισμό του Μάλλιου Παναγιώτη, ως Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

9. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.70553/07-10-2019 (ΦΕΚ 835/ΥΟΔΔ/10-10-2019) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας για το διορισμό του Νικόπουλου Ιωάννη, ως Υποδιοικητή της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

10. Το Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α’/30-06-2021), άρθρο δέκατο έβδομο σχετικά με την παράταση της 
θητείας των οργάνων Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών.

11. Την ανάγκη επιτάχυνσης του εμβολιαστικού προγράμματος της Νησιωτικής Ελλάδας στο 
πλαίσιο του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά του COVID-19 και της 
Επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία» για την Δημιουργία ΜΕΓΑ εμβολιαστικού σταθμού στην 
Κέρκυρα από την Πολιτική Προστασία για την φιλοξενία 12 εμβολιαστικών κέντρων.

12. Το αρ. πρωτ. 21253/10-05-2021 και το αρ. πρωτ. 21805/12-05-2021(ορθή επανάληψη) 
έγγραφο της 1ης ΥΠΕ με θέμα «Ενίσχυση των Μονάδων της Νησιωτικής Χώρας – Μετακίνηση 
Προσωπικού».

13. Την ανάγκη διαμονής και σίτισης του μετακινούμενου στην Κέρκυρα προσωπικού το οποίο θα 
συνδράμει το εμβολιαστικό έργο.

14. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την 
αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

15. Την αρ. πρωτ. 43229/16-07-2021 (2257) Απόφαση Έγκρισης δέσμευσης πίστωσης 
προϋπολογισμού 2021.

16. Την αριθ. πρωτ. 43325/16-07-2021 απόφαση Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. σχετικά με έγκριση από 
άποψη σκοπιμότητας της μίσθωσης πέντε (5) δίκλινων δωματίων ξενοδοχείου στη Κέρκυρα 
και τη σίτιση (πρωινό και 2 γεύματα) για τα κλιμάκια νοσηλευτών του Mega Εμβολιαστικού 
Κέντρου Κέρκυρας, για την περίοδο 31/07/2021 έως και 30/09/2021, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σε εφαρμογή της Επιχείρησης «Γαλάζια Ελευθερία» για την Δημιουργία ΜΕΓΑ εμβολιαστικού 
σταθμού στην Κέρκυρα από την Πολιτική Προστασία για την φιλοξενία 12 εμβολιαστικών 
κέντρων, σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. πρωτ. 43325/16-07-2021 απόφαση Διοικητή της 
6ης Υ.ΠΕ. σχετικά με έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της μίσθωσης πέντε (5) δίκλινων 
δωματίων ξενοδοχείου στη Κέρκυρα και τη σίτιση (πρωινό και 2 γεύματα) για τα κλιμάκια 
νοσηλευτών του Mega Εμβολιαστικού Κέντρου Κέρκυρας, για την περίοδο 31/07/2021 έως και 
30/09/2021, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.
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Ως εκ τούτου καλούνται, έως τις 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 τα 
ενδιαφερόμενα ξενοδοχεία που πληρούν τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία 
προδιαγραφές και προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά την προσφορά 
τους στην 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (mail: 
a.psomiadi@dypede.gr).

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

1. Περιγραφή του ξενοδοχείου και των δωματίων καθώς και αναλυτική κατάσταση των παροχών 
τους.

2. Στις παροχές θα πρέπει να περιλαμβάνεται και δυνατότητα μετακίνησης από το ξενοδοχείο 
προς το εμβολιαστικό κέντρο και αντιστρόφως ώστε να καλύπτονται οι βάρδιες του 
εμβολιαστικού (πρωινή και απογευματινή).

3. Τιμή για πέντε (5) δίκλινα δωμάτια, για την περίοδο από 31/07/2021 έως και 30/09/2021 
(check in: 31/07/2021, check out: 01/10/2021), η οποία τιμή δίκλινου δωματίου / 
διανυκτέρευση θα συμπεριλαμβάνει:

i. τη διαμονή

ii. τη σίτιση (πρωινό και 2 γεύματα)

iii. τη μεταφορά των νοσηλευτών από το ξενοδοχείο προς το εμβολιαστικό κέντρο 
και αντιστρόφως

iv. οποιεσδήποτε οικονομικές επιβαρύνσεις αφορούν τον πελάτη (φόρος διαμονής κλπ)

v. Φ.Π.Α..

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
όπου να δηλώνεται ότι το ξενοδοχείο:

 πληροί τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές και προϋποθέσεις 
λειτουργίας

 Τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την διάρκεια της μίσθωσης τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού  δικαίου.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
ενδιαφερόμενος, σημειώνεται ότι:
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 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου έγγραφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου  αφορά:

i. τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE,

ii. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νομικό πρόσωπο είναι Συνεταιρισμός

iv. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

 Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις.

6. Πιστοποιητικό, που και εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 
το οποίο είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του και να αποδεικνύει ότι ο 
ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Σε περίπτωση ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως 
το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την 
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου.

7. Άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου (ετήσια), όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
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