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6Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                   ΝΑΤΠΛΙΟ   09.12.2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                                            ΑΡ.ΠΡΩΣ. : 9479 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

ΑΚΛΗΠΙΟΤ & ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ ΣΚ 21100                                ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Δ/νςθ Διοικθτικοφ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

Σμιμα Οικονομικό ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Γραφείο Προμθκειϊν 

Πλθρ/ίεσ:Κωνςταντίνα Κλϊπα 

 ΣΗΛ.27523 61139                                                                              ΠΡΟ:  
FAX: 27520 2 2 2 7 2                           Κ Α Θ Ε  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο   
 

 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  32/2022 

 

                       για τθν ανάδειξθ αναδόχου  για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

 

              « Σεχνικόσ αςφαλείασ και Ιατρόσ εργαςίασ»   

                 
 

                     για το Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν.Μ. Ναυπλίου 

                               

                                 υνολικοφ προχπολογιςμοφ : 6.588,16€ 

 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ  24% 

ΚΑΕ   0429 

Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  

οικονομικι άποψθ προςφορά  

  αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 
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1.  Αναθέηοςζα Απσή  

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν. Μ. Ναυπλίου 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αςκλθπιοφ & Κολοκοτρϊνθ 

Ρόλθ Ναφπλιο 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 21100 

Χϊρα1 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL651 

Τθλζφωνο 27523-61139 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) konstantina.klopa@gnn.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Βενετία Γιαννακζα , Κωνςταντίνα Κλϊπα  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gnn.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Η  Ανακζτουςα  Αρχι  είναι το Γενικό  Νοςοκομείο  Αργολίδασ  –  Ν.  Μ.  Ναυπλίου και ανικει 
ςτθν 6θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια. 
   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Η κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 
 

τοιχεία Επικοινωνίασ 4  

          α)  Τα ζγγραφα τθσ πρόςκλθςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.gnn.gov.gr ςτθν διαδρομι: Αρχικι Σελίδα – Διαγωνιςμοί & 
Διαβουλεφςεισ 

      β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν ανωτζρω αρμόδια για πλθροφορίεσ : ςτθν 
προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 27523-61139 ι ςτο FAX: 27520 22272 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
3 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

4 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

http://www.gna.gr/
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1.2 Θεζμικό πλαίζιο  

Η ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ5: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με 

τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν 

αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ 

(EEL 157 τθσ 15.6.2016)-Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 του ν.4782/2021 ( ΦΕΚ Α’36/09-03-2021 ) «Εκςυγχρονιςμόσ , απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 
τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

Τισ Αποφάςεισ και ζγγραφα: 

i. Το υπ’ αρικ.πρωτ. 190/31-10-2022  πρωτογενζσ αίτθμα.  

ii. Η υπ’ αρικ. πρωτ. 1547/09-12-2022 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 

ΨΜΦΣ46907Β-ΧΓΕ. 

iii. Τθν υπ’ αρικμ. 38θ/23-11-2022 πράξθ Θζμα 35ο Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου  του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ  με ΑΔΑ: Ψ4ΩΜ4690Β4-ΛΚ8 . 

iv. Τθν υπ’ αρικμ. 38θ/29-11-2021 πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με κζμα 42ο: 

Σφςταςθ Επιτροπϊν για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν, εντόσ και εκτόσ 

προγράμματοσ  προμθκειϊν για το ζτοσ 2022 τθσ Ν.Μ.Ναυπλίου. 

 

 

 

                                                           
5 Η ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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1.3 Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 19-12-2022 Ημζρα Δευτζρα 

και Ϊρα 10:00 π.μ. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν ι να αποςταλοφν με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει 
να ζχουν φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν παραπάνω θμζρα και ϊρα. 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν Δευτζρα  19-12-2022 και ϊρα  10:30 π.μ. ςτο 
Γενικό Νοςοκομείο  Αργολίδασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Ναυπλίου. 
 

1.4 Γημοζιόηηηα 

Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ), ςτον ιςτότοπο  http://www.eprocurement.gov.gr.  

Η παροφςα  όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, 
αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα  τθσ  
ανακζτουςασ  αρχισ,  ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.gnn.gov.gr ςτθν διαδρομι : Aρχικι Σελίδα ►  
Διαγωνιςμοί & Διαβουλεφςεισ. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna.gr/


ΑΔΑ: ΨΖΖΘ46907Β-5ΟΘ



5 

2.Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών6   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 

 είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ  πρόςκλθςθσ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 

 κανονικι. 

 

3. Κπιηήπια Ανάθεζηρ   

Κπιηήπιο ανάθεζηρ7  

Κριτιριο ανάκεςθσ8 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 9  

 

4. ςνοπηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικόσ αςφαλείασ και Ιατρόσ εργαςίασ.        

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ     
I τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 10 τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

5. Καηάπηιζη - Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

5.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Η ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ11. 

                                                           
6
 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
7 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
8 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

9   Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 
10 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  
11 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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5.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.3 τθσ παροφςασ  
πρόςκλθςθσ, 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τθν 
πρόςκλθςθ, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα 
αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα 
από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό ςτθ διεφκυνςθ: Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν. Μ. Ναυπλίου- Αςκλθπιοφ & 
Κολοκοτρϊνθ - Σ.Κ. 21100 με τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία». 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ δθλαδι: επωνυμία ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ 
προςϊπου & απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e- 
mail). 

ΠΡΟ 

Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν. Μ. Ναυπλίου 

Αςκληπιοφ & Κολοκοτρώνη  

Ναφπλιο, ΤΚ 21100  

            ΠΡΟΦΟΡΑ 

του..........................................................................................………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ   

με Αρικ. Πρωτ.  ...........…32/2022 

για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν  παροχι υπθρεςιϊν «Σεχνικόσ αςφαλείασ και Ιατρόσ εργαςίασ»  . 

 
Καταλθκτικι  προκεςμία υποβολισ προςφορϊν 19-12-2022 και ϊρα  10:00 π.μ 

«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» 

 

Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ εντόσ του κφριου φακζλου τα ακόλουκα: 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ » ςτον οποίο  περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα. 



ΑΔΑ: ΨΖΖΘ46907Β-5ΟΘ



7 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και 
τθν παροφςα. 

(γ) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά . 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του άρκρου 1.3 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

5.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά»  

5.3.1 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ  

 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ12 τα ακόλουκα :  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν με ποινι αποκλειςμοφ είναι τα ακόλουκα : 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν οι οικονομικοί φορείσ και 
δθλϊνεται ότι: 

 Οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ, 

 Μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ ο οικονομικόσ φορζασ δε βρίςκεται ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςτοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του 
Δθμοςίου. 

 Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των οποίων οι 
προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι και αλθκι. 

                                                           
12 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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 Ραραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ τουσ ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ τθσ παροφςασ  πρόςκλθςθσ. 

 Συμμετζχουν ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ  πρόςκλθςθσ. 

 Πτι αναλαμβάνουν τθν παροχι υπθρεςιϊν  Σεχνικόσ αςφαλείασ και Ιατρόσ εργαςίασ του Γ.Ν. 
Αργολίδασ – Ν.Μ.Ναυπλίου όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τθσ παροφςασ, για τθν 
οποία υποβάλουν προςφορά. 

 

Η ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ φζρει θμερομθνία υπογραφισ μετά τθν δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ για 
υποβολι προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι 
αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ, ςφμφωνα με το Ν.4250/2014, 
άρκρο 3. 

 

2. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου (3μινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι: 

i. δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ  

α) για κάποιο από τα αδικιματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ  

ii. δεν ζχει καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δε δικαςμζνου,ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
χϊρασ που εκδόκθκε θ απόφαςθ, για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι του διαγωγι. Η 
υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: αα) ςτισ 
περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ 
ανωνφμων εταιρειϊν(Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο,κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

3. Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ (να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι του, 

διαφορετικά ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί 

τρεισ(3) μινεσ πριν τθν υποβολι του). 

4. Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ: (να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι του, 

διαφορετικά ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί 

τρεισ(3) μινεσ πριν τθν υποβολι του). 

5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου (3μινου) πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν.2190/1920,όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ 
του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπωσ ιςχφει, άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ και ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία 
ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. Τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά εκδίδονται ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

6. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου (3μινου) πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό και δεν ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, 
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αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, αίτθςθ για υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ εξυγίανςθσ και 
περί μθ υπαγωγισςτο άρκρο 99. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, το εν λόγω 
πιςτοποιθτικό εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν 
οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

7. Πιςτοποιθτικό μζλουσ ςε ιςχφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόςωπα. 

8. Αποδεικτικά Ζγγραφα Νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου τα 
οποία κα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ , και από αυτά 
πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα μζλθ του ΔΣ και τα υπόλοιπα 
πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθ υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ αυτϊν αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι 
των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

9. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει ακετιςει τισ 
ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του 
ν.4412/2016.  

5.3.2 Σεσνική πποζθοπά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ ΙΙΙ 
τθσ  παροφςασ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  

5.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 
οικονομικών πποζθοπών 

Η Οικονομικι Ρροςφορά13 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  
(χαμηλότερη τιμή), όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα & ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ. 

Τιμέσ 

Η τιμι τθσ  υπθρεςίασ δίνεται ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ευρϊ.  14 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 102 του ν. 4412/2016  

και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

5.5 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών15 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

                                                           
13 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
14 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
15 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 5.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 5.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 5.3 (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
5.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 6.1.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) τθσ 
παροφςασ,16  

β) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

γ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ «Απαιτιςεισ/ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

κ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ι) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ια) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

                                                           
16 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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6. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

6.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

6.1.1 Αποζθπάγιζη πποζθοπών17 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 
φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

 Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
 Στθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά και οι οικονομικζσ προςφορζσ 
καταχωρίηονται ςε πρακτικό κατά ςειρά μειοδοςίασ.  

 
 Θα ςυνταχκεί ζνα ενιαίο πρακτικό, το οποίο επικυρϊνεται  με απόφαςθ τθσ Αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. 
 

 Στθν περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλϊν τιμϊν ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 88 
του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 32 του ν. 4782/2021 . 
 

 Στθν περίπτωςθ Ιςότιμων προςφορϊν ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 90 του ν. 
4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 33 του ν. 4782/2021 . 
 

 Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω 
πρακτικό εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 
(«ανάδοχοσ») να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
 
 

6.2 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ18  

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό 
χαρακτιρα. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του (εφόςον υπάρχει) και ακολουκείται θ 
ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ, ςφμφωνα με το άρκρο 105 
παρ. 7 του ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν.4782/2021. 
                                                           
17 Άρκρο 221Α του ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν.4782/2021. 
18 Άρκρο 105 του ν. 4412/2016 
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Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ,ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 105 παρ. 8 του ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του 
ν.4782/2021. 

 

6.3 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ 

Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 46 του ν.4782/2021.  
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7. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

7.1.1 Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ  Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά µε τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να  λαµβάνει υπόψθ του τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ , εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν υπθρεςία (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςµατικι λιψθ αποφάςεων. 

 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά µόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νοµοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφµενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ ςφµβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθµίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται µόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νοµοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί µε το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό ∆ίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυµβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

 Ο Ανάδοχοσ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν υπθρεςία, 
ςφµφωνα µε τα κακοριηόµενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ 
τισ επιµζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαµβάνει, διακζτοντασ άτοµα µε τθν απαιτοφµενθ 
εµπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφµβαςθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί µε επιµζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εµποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που 
κα µποροφςαν να ζχουν αποτζλεςµα αντίκετο µε το ςυµφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ . 

 Ο Ανάδοχοσ τθσ κάκε υπθρεςίασ οφείλει να εκπονιςει από κοινοφ , ςφμφωνα με το άρκρο 43 του 
ν.3850/2010  μελζτθ εκτίμθςθσ των υφιςτάμενων κατά τθν εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια 
και τθν υγεία , ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ εργαηομζνων που εκτίκεται 
ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ. 

Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

Ο Ανάδοχοσ  δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ19.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

7.1.2 Δγγςηηική Καλήρ Δκηέλεζηρ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 7.3, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Η/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 Αν θ προμικεια είναι διαιρετι και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι 
εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί 
ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι 
αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

7.2 Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ 

7.2.1 Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ. 

7.2.2 Η ςυνολικι διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ, μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. (Η ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν παράταςθ-τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ 
προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.4412/2016) 

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ,  χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει  
θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Α.Α. τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, 
ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

                                                           
19       Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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7.3 Σποποποίηζη ηηρ ύμβαζηρ  

Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

7.4 Υπόνορ  Παπαλαβήρ ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

 

7.4.1 H παραλαβι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και 
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1620 

 

 

                                                           
20 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 

ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ” , όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του ν.4782/2021 
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8. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

8.1 Σπόπορ πληπυμήρ21  

8.1.1. Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :   

Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201622, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

8.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 23 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201624 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)25 . 

δ) Τπζρ Ψυχικισ Τγείασ 2% 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ για Τπθρεςίεσ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21      Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 

του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

22 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
23 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
24 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

25 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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                                                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Ν. Μ. ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

 

 

                                                                                                                                      

                   

                                                                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, αφορά τθν παροχι 
υπθρεςιϊν  «Σεχνικόσ αςφαλείασ και  Ιατρόσ εργαςίασ»   του Γ.Ν. Αργολίδασ -Ν.Μ. Ναυπλίου με 
CPV 71317200-5, που βαρφνει τον ΚΑΕ 0429 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Ο 
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ,  αναλφεται  παρακάτω. 

Τπθρεςία “Σεχνικόσ αςφαλείασ και Ιατρόσ εργαςίασ” CPV 71317200-5 
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 6.588,16€ με ΦΠΑ 24%. 

 

 

α/α 
Καηνλνκαζία πιηθνχ ή είδνο 

εξγαζίαο 
Πξννξηζκφο 

Πξνυπνινγηδφκελε 

αμία (ρσξίο ΦΠΑ) (€) 

 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ  
ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  ΓΙ Α ΕΝΑ 

ΕΣΟ 
  

  
226 ΧΡΕ Υ14,44 

€/ψξα= 
 

 ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
3.263,44 +ΦΠΑ 

(783,22)=4.046,66 € 
 

   5.313,04 

 ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ.  
97,60 ΧΡΕ Υ21,00 

€/ψξα= 
ΦΠΑ 

  

2.049,60 

+ΦΠΑ(491,90)=2.541,50 

€ 

1.275,12 

 

  ΤΝΟΛΟ 

 

6.588,16 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

 

 

Α/Α ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ 

1 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

2 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Απαιηήζειρ - Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 

 

                              ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & 
ΡΔΣΛΗΘΝ  ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (Λ.3850/2010) 

 

O δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην µέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ Ιαηξνχ Εξγαζίαο θαη ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο ζχµθσλα µε ην πξνζσπηθφ 

πνπ ππεξεηεί ζήµεξα, φπσο ππνινγίδνληαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ ζαο επηζπλάπηεηαη, είλαη: 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΤΠΛΙΟΤ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΤΥΑΡΓΩ & Κ.Φ.Τ. 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΕΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 
(πεξίπνπ) 

ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ 94 

ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 144,19 

Ο παξαπάλσ ρξφλνο ζα απμνµεηψλεηαη αλαιφγσο ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν 

πξφγξαςα θαηαλνκήο ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ ζα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνπο αλαδφρνπο ηνπ 

έξγνπ θαη ηνλ εξγνδφηε ηνπο. 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝ∆ΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ & ΗΑΡΟΝ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ  
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Η. ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΠΝΛΡΑ (µε βάζε ην Ν.3850/2010) 

 Ο ηερληθφο αζθάιεηαο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ πξνζφληα, αλάινγα µε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηνλ αξηζµφ ησλ εξγαδνµέλσλ ζε απηή: 

 πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Αλψηαηνπ Εθπαηδεπηηθνχ Ιδξχµαηνο (Α.Ε.Ι.) ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή ηζφηηµσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείµελν ζπνπδψλ έρεη ζρέζε µε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέιµαηνο, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην 

Σερληθφ Επηµειεηήξην ηεο Ειιάδαο (Σ.Ε.Ε.), 

 πηπρίν παλεπηζηεµηαθήο ζρνιήο εζσηεξηθνχ ή ηζφηηµσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ην αληηθείµελν 

ζπνπδψλ έρεη ζρέζε µε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζεο 

επαγγέιµαηνο, φηαλ απηή πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία, 

 πηπρίν Σερλνινγηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Ιδξχµαηνο (Σ.Ε.Ι.) ή ηζφηηµσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή πηπρίν 

ησλ πξψελ ζρνιψλ ππνµεραληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Σερληθήο θαη Επαγγειµαηηθήο 

Εθπαίδεπζεο (Κ.Α.Σ.Ε.Ε.), 

Πξνυπεξεζία, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε απνιπηεξίνπ ή πηπρίνπ, γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ δηεηή, γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο πεξίπησζεο γ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή. 

Γηα ηνπο ηερληθνχο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξαµµα επηµφξθσζεο ζε ζέµαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνµέλσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 σξψλ, ζχµθσλα µε ην άξζξν 22 

(Ν.3850) πνπ εθηειείηαη απφ ηα αξµφδηα Τπνπξγεία ή εθπαηδεπηηθνχο ή άιινπο δεµφζηνπο νξγαληζµνχο 

ή απφ εμεηδηθεπµέλα Κέληξα Επαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Ε.Κ.) πηζηνπνηεµέλα γηα ηελ πγεία θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνµέλσλ, ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε πξνυπεξεζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 µεηψλεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηνπο ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά έλα έηνο, β) γηα ηνπο 

ηερληθνχο ησλ πεξηπηψζεσλ γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ηξία έηε. 

Κάηνρνη ησλ παξαπάλσ πξνζφλησλ ζεσξνχληαη θαη φζνη έρνπλ ηίηινπο ή πηζηνπνηεηηθά ηεο αιινδαπήο, 

απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ηερληθνί αζθάιεηαο. 

Οη απνδεθηέο εηδηθφηεηεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ (βάζεη Ν.3850/2010) 

είλαη νη αθφινπζεο: 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο (πηπρ. ΑΕΙ)  

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο (πηπρ. ΑΕΙ)  

Υεµηθφο Μεραληθφο (πηπρ. ΑΕΙ) 

Υεµηθφο (πηπρ. ΑΕΙ) 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο (πηπρ. ΣΕΙ) 

Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο (πηπρ. ΣΕΙ) 
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Μεραληθφο Ελεξγεηαθήο Σερληθήο (πηπρ. ΣΕΙ) 

Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνµείνπ. 
Με πξνεδξηθά δηαηάγµαηα, πνπ εθδίδνληαη µε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξµφδηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψµε ηνπ πµβνπιίνπ Τγείαο 

θαη Αζθάιεηαο ησλ Εξγαδνµέλσλ (.Τ.Α.Ε.), θαζνξίδεηαη ην ζπγθεθξηµέλν επίπεδν γλψζεσλ θαη ε 

εηδηθφηεηα ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο, αλάινγα µε ηνλ αξηζµφ ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Με ηά πξνεδξηθά δηαηάγµαηα απηά είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

άξζξσλ 10, 12 θαη 13 ηνπ Ν.3850/2010. 

 

ΑΟΚΝ∆ΗΝΡΖΡΔΠ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ  

Α. ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ ΑΟΚΝ∆ΗΝΡΖΡΔΠ 

1.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη ζηνλ εξγνδφηε ππνδείμεηο θαη ζπµβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε 

ζέµαηα ζρεηηθά µε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνµέλσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ 

αηπρεµάησλ. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ζε εηδηθφ βηβιίν, ην νπνίν 

ζειηδνµεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιαµβάλεη 

γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 

2.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ζπµβνπιεχεη ζε ζέµαηα ζρεδηαζµνχ, πξνγξαµµαηηζµνχ, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εηζαγσγήο λέσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξνµήζεηαο µέζσλ θαη 

εμνπιηζµνχ, επηινγήο θαη ειέγρνπ ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ησλ αηνµηθψλ µέζσλ πξνζηαζίαο, θαζψο 

θαη δηαµφξθσζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη γεληθά νξγάλσζεο 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

3.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ µέζσλ πξηλ απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη µεζφδσλ εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ 

εθαξµνγή ηνπο θαη επηβιέπεη ηελ εθαξµνγή ησλ µέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ θαη 

πξφιεςεο ησλ αηπρεµάησλ, ελεµεξψλνληαο ζρεηηθά ηνπο αξµφδηνπο πξντζηαµέλνπο ησλ ηµεµάησλ ή 

ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. 

Β. ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΠΛΘΖΘΩΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

4.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο απφ πιεπξάο πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ, λα αλαθέξεη ζηνλ εξγνδφηε νπνηαδήπνηε παξάιεηςε ησλ µέηξσλ 

πγείαο θαη αζθάιεηαο, λα πξνηείλεη µέηξα αληηµεηψπηζήο ηεο θαη λα επηβιέπεη ηελ εθαξµνγή ηνπο. 

5.Να επηβιέπεη ηελ νξζή ρξήζε ησλ αηνµηθψλ µέζσλ πξνζηαζίαο. 
6.Να εξεπλά ηα αίηηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεµάησλ, λα αλαιχεη θαη λα αμηνινγεί ηα απνηειέζµαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ θαη λα πξνηείλεη µέηξα γηα ηελ απνηξνπή παξφµνησλ αηπρεµάησλ. 

7.Να επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ππξαζθάιεηαο θαη ζπλαγεξµνχ γηα ηε δηαπίζησζε εηνηµφηεηαο 

πξνο αληηµεηψπηζε αηπρεµάησλ. 
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Γ. ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΠΛΘΖΘΩΛ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

1.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα µεξηµλά ψζηε νη εξγαδφµελνη ζηελ επηρείξεζε λα ηεξνχλ 

ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ θαη λα ηνπο ελεµεξψλεη θαη θαζνδεγεί γηα ηελ 

απνηξνπή ηνπ επαγγειµαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε εξγαζία ηνπο. 

2.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ζπµµεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξµνγή ησλ 

πξνγξαµµάησλ εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνµέλσλ ζε ζέµαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

3.Η άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο δελ απνθιείεη ηελ αλάζεζε απφ ηνλ εξγνδφηε θαη άιισλ 

θαζεθφλησλ πέξα απφ ην ειάρηζην φξην σξψλ απαζρφιεζήο ηνπ σο ηερληθφο αζθαιείαο. 

4.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ 

εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφµελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ µε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέµαηα ηεο αξµνδηφηεηάο 

ηνπ, δελ µπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ 

ηερληθνχ αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεµέλε. 

5.Ο ηερληθφο αζθάιεηαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
 
ΗΗ. ΗΑΡΟΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΞΟΝΠΝΛΡΑ 
1.Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηνπ Εξγαζίαο, φπσο 

πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν. χµθσλα µε ην άξζξν 29 ηνπ N.3996/5-8-2011 

«Αλαµφξθσζε ηνπ ψµαηνο Επηζεσξεηψλ Εξγαζίαο, Ρπζµίζεηο Θεµάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» θαη Τ.Α.Τ7αΓΠ. Οηθ. 112498-2009 «Ιαηξνί Εξγαζίαο − Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Ιαηξηθήο ηνπ Εξγαζίαο απφ ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ», γηα ηελ 

αλάδεημε αλαδφρσλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε Εηδηθνχο Ιαηξνχο Εξγαζίαο. 

ε πεξίπησζε µε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ Εηδηθνχο Ιαηξνχο Εξγαζίαο, ζα αμηνινγεζνχλ νη 

πξνζθνξέο φζσλ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο επφµελεο (2) παξαγξάθνπ. 

2.Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα θψδηθα, 

έρνπλ δηθαίσµα λα αζθνχλ: α) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπµβάζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο µε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

απηψλ ζπλερψο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινχζαλ θαζήθνληα 

ηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ή λα αζθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηνπο εξγαζίαο, 

αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο. 

3.Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Οηθνλνµηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ν ρξφλνο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνµέξεηα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζφλησλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηνπο εξγαζίαο απφ ηαηξνχο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο 

πξνεγνχµελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη γηα ηελ άζθεζε απηήο έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα 

ηελ απφθηεζε ηνπ σο άλσ ηίηινπ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηνπο εξγαζίαο. 

4.Ο ηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνµείνπ. 
5.Ωο βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, ζχµθσλα µε ηελ παξάγξαθν «4» ηνπ άξζξνπ «8» 

ηνπ Ν. 3850/10, µπνξνχλ λα πξνζιαµβάλνληαη επηζθέπηξηεο αδειθέο θαη επηζθέπηεο αδειθνί, 
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πηπρηνχρνη ζρνιψλ ηεηαξηνεηνχο θνίηεζεο ηεο εµεδαπήο ή ηζφηηµσλ ηεο αιινδαπήο ή αδειθέο 

λνζνθφµεο θαη αδειθνί λνζνθφµνη, πηπρηνχρνη ζρνιψλ µνλνεηνχο θνίηεζεο ηεο εµεδαπήο ή ηζφηηµσλ 

ηεο αιινδαπήο. 

ΑΟΚΝ∆ΗΝΡΖΡΔΠ  ΓΗΑΡΟΝ  ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

Α. ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΔΠ 

ΑΟΚΝ∆ΗΝΡΖΡΔΠ 

1.Ο γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπµβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφµελνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά µε ηα µέηξα πνπ πξέπεη λα ιαµβάλνληαη γηα ηελ 

ζσµαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνµέλσλ. Ο γηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ζην 

εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/10. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιαµβάλεη γλψζε 

ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ ην βηβιίν. 

2.Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπµβνπιεχεη ζε ζέµαηα ζρεδηαζµνχ, πξνγξαµµαηηζµνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχµθσλα µε ηνπο θαλφλεο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ. 

3.Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπµβνπιεχεη ζε ζέµαηα ιήςεο µέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε 

πιψλ θαη πξνµήζεηαο µέζσλ εμνπιηζµνχ. 

4.Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπµβνπιεχεη ζε ζέµαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνµίαο θαη 

πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηαµφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

5.Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπµβνπιεχεη ζε ζέµαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ  βνεζεηψλ. 

6.Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπµβνπιεχεη ζε ζέµαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα 

ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή µφληµα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο µεηνλεθηνχλησλ αηφµσλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφµα θαη µε ππφδεημε αλαµφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

7.Ο γηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεµέλν ή µε, 

ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνµέλνπ. 

Β. ΔΞΗΒΙΔΤΖ ΓΔΗΑΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ: 

1.Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνµέλσλ ζρεηηθφ µε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, 

µεηά ηελ πξφζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, χζηεξα απφ αίηεµα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνµέλσλ, φηαλ απηφ δελ νξίδεηαη απφ ην λφµν. Μεξηµλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη 

µεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε 

θνξά. Εθηηµά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνµέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηµέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη 

θαηαρσξεί ηα απνηειέζµαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηµήζεσλ θαη ηελ 

θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφµελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην 
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ππέξ ηνπ εξγαδνµέλνπ θαη µπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνµηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνµέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. 

2.Επηβιέπεη ηελ εθαξµνγή ησλ µέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνµέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ 

αηπρεµάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: α. Επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε, πξνηείλεη µέηξα αληηµεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξµνγή ηνπο. β. 

Επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνµηθψλ µέζσλ πξνζηαζίαο. γ. Εξεπλά ηηο αηηίεο 

ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλψλ θαη 

πξνηείλεη µέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ. δ. Επηβιέπεη ηε ζπµµφξθσζε ησλ 

εξγαδνµέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ, ελεµεξψλεη ηνπο εξγαδφµελνπο γηα 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο. ε. 

Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήµαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Εθηειεί πξνγξάµµαηα 

εµβνιηαζµνχ ησλ εξγαδνµέλσλ µε εληνιή ηεο αξµφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνµαξρίαο φπνπ 

εδξεχεη ε επηρείξεζε. 

3.Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
4.Ο γηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη µέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, αζζέλεηεο ησλ 

εξγαδφµελσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 

5.Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεµεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφµελνπο γηα 

νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

6.Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνµέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ µπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνµηθή 

επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 

7.Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε 

θαη ηνπο εξγαδφµελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ µε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέµαηα ηεο αξµνδηφηεηάο ηνπ, δελ 

µπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχµβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ γηαηξνχ 

εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεµέλε. 

8.Ο γηαηξφο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, 

ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνµή, έρεη 

ππνρξέσζε λα παξαπέµπεη ηνπο εξγαδφµελνπο γηα ζπγθεθξηµέλεο ζπµπιεξσµαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΕΞ.Τ.Π.Π. ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνµέα ή ζε 

πξνζδηνξηδφµελεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο αξµφδηεο µνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζµψλ ή ηνπ Εζληθνχ πζηήµαηνο Τγείαο 

(Ε..Τ.). ηε ζπλέρεηα ν γηαηξφο εξγαζίαο ιαµβάλεη γλψζε ησλ απνηειεζµάησλ ησλ παξαπάλσ 

εμεηάζεσλ θαη ηα αμηνινγεί. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξµνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 

9.Γηα θάζε εξγαδφµελν, ν γηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. Επηπιένλ 

θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιαµβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνµηθφ βηβιηάξην επαγγειµαηηθνχ θηλδχλνπ, 

φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζµαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ 

εξγαδφµελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. ∆ηθαηνχληαη λα ιαµβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη 
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ηνπ αηνµηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδφµελνπ νη πγεηνλνµηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξµφδηαο Επηζεψξεζεο 

Εξγαζίαο θαη νη γηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζµνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφµελνο, θαζψο θαη ν 

ίδηνο ν εξγαδφµελνο. ε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ 

εξγαδφµελν πνπ αθνξά. 

10.Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνµηθφ βηβιηάξην επαγγειµαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ 

εξγαδφµελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνµέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζµάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχµθσλα µε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ «9», άξζξν 18, Ν. 3850/2010. Επηπιένλ ηαηξηθά δεδνµέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, µε 

επηµέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφµελνπ, πξνθεηµέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείµελν επεμεξγαζίαο, µφλν 

εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα µηα 

ζπγθεθξηµέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνµέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεµειίσζε ησλ δηθαησµάησλ ηνπ εξγαδφµελνπ θαη 

αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

11.Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνµέλα θαηά παξάβαζε ηεο 

παξαγξάθνπ «10» ηηµσξνχληαη µε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ «21» θαη «22» ηνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφµνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνµέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο 

βιάβεο εθαξµφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2472/1997. 

ΗΗΗ. ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

1. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγµαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο. 

2. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη µε ηελ Επηηξνπήο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο 

(Ε.Τ.Α.Ε.) ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνµέλσλ. 

3. Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπµβνπιέο ζε ζέµαηα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνµέλσλ ζηα µέιε ηεο Ε.Τ.Α.Ε. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνµέλσλ 

θαη λα ηνπο ελεµεξψλνπλ γηα θάζε ζεµαληηθφ ζρεηηθφ δήηεµα. 

4. Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί µε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπµβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή ηνπ 

γηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Ε.Τ.Α.Ε. ή ηνλ 

εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη  µφλν. 

 

ΗV. ΑΟΚΝ∆ΗΝΡΖΡΔΠ ΔΜΩΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ (ΔΜ..Ξ.Ξ.) 

1. Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεµία επηρείξεζε, µε ηελ νπνία 

ζπµβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, µέηξεζεο ή 

εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηελ 
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ΕΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. 

2. Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο 

µε ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ νπνίσλ ππνβάιινπλ 

ζηελ αξµφδηα Γεληθή ∆ηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ην πξψην 

δεθαπελζήµεξν θάζε εμαµήλνπ. Επίζεο, ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία 

ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή ∆ηεχζπλζε, ην πξψην δίµελν θάζε έηνπο. 

3. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΕΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά ηφζν 

ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε µε ηελ νπνία ζπµβάιιεηαη. 

4. Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξµφδηαο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο, θάζε 

ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

αλαιαµβάλνπλ µε βάζε ηε ζχµβαζε πνπ ππνγξάθνπλ µε ηελ επηρείξεζε. 

5. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιαµβάλεη ε ΕΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε 

µεηαθέξνληαη ζε εξγαδφµελνπο πνπ απαζρνιεί. 

6. Οη ΕΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηµέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ µε ηελ απαηηνχµελε επηζηεµνληθή εμεηδίθεπζε 

θαη ζε ηθαλφ αξηζµφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχµελα µέζα ή εμνπιηζµφ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο θείµελεο λνµνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα θαζεµία απφ ηηο επηρεηξήζεηο µε ηηο 

νπνίεο ζπµβάιινληαη. 

 

7. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο µε ηηο νπνίεο ζπµβάιινληαη νη ΕΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχµελα 

µέζα ή εμνπιηζµφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα δηελέξγεηα µεηξήζεσλ, 

εμεηάζεσλ θιπ, νη ΕΞ.Τ.Π.Π. µπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο µέζα ή εμνπιηζµφ. ηελ πεξίπησζε απηή 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή µεηαμχ ηνπο ζχµβαζε. 

8. Γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζε πεξίπησζε ΕΞΤΠΠ, ε 

ζπµµεηέρνπζα εηαηξεία ππνρξενχηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, λα δηαζέζεη έλα µφλν θαη ζπγθεθξηµέλν 

άηνµν γηα ηα θαζήθνληα ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ιαηξνχ Εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία (φλνµα, 

βηνγξαθηθφ θιπ) ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ µαδί µε ηελ πξνζθνξά. 

 
        

 V. ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΔΟΓΝ∆ΝΡΖ 

1.Ο εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζµαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ 

γηαηξνχ εξγαζίαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο, 

ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα µέζα θαη βαξχλεηαη µε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 
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2.Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηνλ ηερληθφ αζθάιεηαο, ην γηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ησλ εξγαδνµέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε µαζεµάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηµφξθσζεο, 

ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010. 

3.Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη µε θάζε ιεπηνµέξεηα ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010. 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΤΠΛΙΟΤ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΤΥΑΡΓΩ & Κ.Φ.Τ. ΠΡΟ∆ΙΟΡΙΜΟ ΩΡΩΝ ΕΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

Α/Α 

 

 

ΔΟΓΑΠΗΑΘΝΠ 

ΡΝΚΔΑΠ 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 
ΒΑΠΖ 

ΔΞΗΘΗΛ∆ΛΝΡΖΡΑΠ 

 

ΠΛΝΙΝ 
ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩ

Λ ΑΛΑ   
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

 

ΩΟΔΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΑΛΑ 

ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝ 

 

ΩΟΔΠ ΔΡΖΠΗΑΠ 
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΡΔΣΛΗΘΝ 

ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 

ΗΑΡΟΝ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΡΔΣΛΗΘΝ 

ΑΠΦΑΙΔΗ
ΑΠ 

ΗΑΡΟΝ 

ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

 

1 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΤΠΕΡΗΥΟ 
(ΠΑΡΑΙΑΣΡΙΚΟ, 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ, 
ΙΑΣΡΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ) 

 

Α΄ 

 

10 

 

3 

 

0,8 

 

30 

 

8 

 

 

 

2 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΒΙΟΥΗΜΙΚΟ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΠΑΡΑΙΑΣΡΙΚΟ, 
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ, 

ΙΑΣΡΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ) 
ΣΕΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

Β΄ 

 

 

 

20 

 

 

 

2,5 

 

 

 

0,6 

 

 

 

50 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

∆ΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 

 

 

 

Γ΄ 

 

 

 

 

185 

 

 

 

 

   0,35 

 

 

 

 

 0,4 

 

 

 

 

64,19 

 

 

 

 

74 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΙΑΣΡΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΠΑΡΑΨΑΣΡΙΚΟ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
(ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ) 

  

ΠΛΝΙΑ 

 

215 

 

 

 

 

 

144,19 

 

94 
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Ο παξαπάλσ ρξφλνο ζα απμνκεηψλεηαη αλαιφγσο ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν 
πξφγξακκα θαηαλνκήο ηνπ παξαπάλσ ρξφλνπ ζα ζπκθσλείηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 
θαη ηνλ εξγνδφηε ηνπο. 
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