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6Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                   ΝΑΤΠΛΙΟ   06.02.2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                                            ΑΡ.ΠΡΩΣ. : 970 

ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

ΑΚΛΘΠΙΟΤ & ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΘ ΣΚ 21100                                ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΚΘΜΔΘ 

Δ/νςθ Διοικθτικοφ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΘ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

Σμιμα Οικονομικό ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΘΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Γραφείο Προμθκειϊν 

Πλθρ/ίεσ:Κωνςταντίνα Κλϊπα 

 ΣΘΛ.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   
 

 

 

 
ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  03/2023 

 

                       για τθν ανάδειξθ αναδόχου  για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

 

              « Σεχνικόσ αςφαλείασ και Ιατρόσ εργαςίασ»   

                 
 

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

                               

                                 υνολικοφ προχπολογιςμοφ : 5.696,15€ 

 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 

Θλεκτρονικό 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  

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

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ 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  

Θ 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. Θ υπ’ αρικ. πρωτ. 283/02-02-2023 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με ΑΔΑ: 

695746907Β-Ο4. 

iii. Τθν υπ’ αρικμ. 1θ/19-01-2022 πράξθ Θζμα 29ο Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου  του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ  με ΑΔΑ: Ψ42Ο4690Β4-2ΦΑ . 

iv. Τθν υπ’ αρικμ. 40θ/06-12-2022 πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με κζμα 47ο: 

Λιψθ ζγκριςθσ ετιςιων επιτροπϊν για τθν ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν , 

αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν , παράδοςθσ & παραλαβισ υλικϊν – υπθρεςιϊν 

ζτουσ 2023 και απογραφισ αποκεμάτων διαχειριςτικοφ ζτουσ 2022  τθσ 

Ν.Μ.Ναυπλίου. 

 

 

 

                                                           
5 Θ 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.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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1.3 Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 17-02-2023 Θμζρα Παραςκευι 

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. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί τθν Παραςκευι  17-02-2022 και ϊρα  11:00 π.μ. 
ςτο Γενικό Νοςοκομείο  Αργολίδασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Ναυπλίου. 
 

1.4 Γημοζιόηηηα 

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

Θ 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).   

Θ 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/
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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.        

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ. 

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

Θ 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 . 

Θ 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.ΔΘ.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. 



ΑΔΑ: Ψ1ΜΗ46907Β-82Ο



6 

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. Θ 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.  ...........…03/2023 

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

 
Καταλθκτικι  προκεςμία υποβολισ προςφορϊν 17-02-2023 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. 
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(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 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I τθσ παροφςασ, για τθν 
οποία υποβάλουν προςφορά. 

 

Θ 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. Θ 
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. Θ 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.Θ., 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 

Θ 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 

Θ 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 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 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 

Θ 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. Θ 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. Θ 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 

Θ 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.  
Θ 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.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ/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 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ. 

7.2.2 Θ 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. (Θ 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  

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

Θ 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 ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ Ν. Μ. ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

 

 

                                                                                                                                      

                   

                                                                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

 

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 5.696,15€ με ΦΠΑ 24%. 

 

 

α/α 
Καηονομαζία σλικού ή είδος 

εργαζίας 
Προοριζμός ΤΝΟΛΟ 

 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ  
ΚΑΙ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ  ΓΙ Α ΕΝΑ 

ΕΣΟ 
  

  
193,40 ΩΡΕ 
Υ14,4€/ώρα= 

 

 ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
2.784,96 +ΦΠΑ 

(668,39)=3.453,35 € 
 

    

 ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ.  
106,80 ΩΡΕ Υ21,00 

€/ώρα= 
 

  2.242,80€  

  ΤΝΟΛΟ 

 

5.696,15€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

 

 

Α/Α ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΘΙΟ ΚΟΣΟ 

1 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

2 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Απαιηήζειρ - Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 

O διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφµφωνα µε τισ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ ςυνάπτονται και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο µζροσ τθσ διακιρυξθσ. 

Οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ και του Τεχνικοφ Αςφαλείασ ςφµφωνα µε το προςωπικό 

που υπθρετεί ςιµερα, όπωσ υπολογίηονται και ςτον πίνακα που ςασ επιςυνάπτεται, είναι: 

 

 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΡΛΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΓΩ & Κ.Ψ.Υ. 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΘΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ (περίπου) 

ΙΑΤΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 106,80 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 193,40 
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Ο παραπάνω χρόνοσ κα αυξοµειϊνεται αναλόγωσ τθσ αφξθςθσ ι µείωςθσ του προςωπικοφ. Το 

πρόγραµµα κατανοµισ του παραπάνω χρόνου κα ςυµφωνείται από κοινοφ από τουσ αναδόχουσ του 

ζργου και τον εργοδότθ τουσ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟ∆ΙΑΓΑΦΕΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ  

Ι. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΣΟΝΤΑ 

(µε βάςθ το Ν.3850/2010) 

1. Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ ππέπεη να έσεη ηα παπαθάηυ πποζψνηα, ανάιογα µε ηο είδορ ηερ επησείπεζερ θαη ηον 

απηζµψ ηυν επγαδοµένυν ζε αςηή: 

I. πηςσίο ποιςηεσνείος ή ποιςηεσνηθήρ ζσοιήρ Ανϊηαηος Εθπαηδεςηηθοω Ιδπωµαηορ (Α.Ε.Ι.) ηος 

εζυηεπηθοω ή ηζψηηµυν ζσοιϊν ηος εξυηεπηθοω, πος ηο ανηηθείµενο ζποςδϊν έσεη ζσέζε µε ηηρ εγθαηαζηάζεηρ θαη 

ηεν παπαγυγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζερ επαγγέιµαηορ, πος σοπεγείηαη απψ ηο Σεσνηθψ Επηµειεηήπηο ηερ 

Ειιάδαρ (Σ.Ε.Ε.), 

II. πηςσίο πανεπηζηεµηαθήρ ζσοιήρ εζυηεπηθοω ή ηζψηηµυν ζσοιϊν ηος εξυηεπηθοω, πος ηο 

ανηηθείµενο ζποςδϊν έσεη ζσέζε µε ηηρ εγθαηαζηάζεηρ θαη ηεν παπαγυγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα άζθεζερ 

επαγγέιµαηορ, ψηαν αςηή πποβιέπεηαη απψ ηεν θείµενε νοµοζεζία, 

III. πηςσίο Σεσνοιογηθοω Εθπαηδεςηηθοω Ιδπωµαηορ (Σ.Ε.Ι.) ή ηζψηηµυν ζσοιϊν ηος εξυηεπηθοω ή 

πηςσίο ηυν ππϊεν ζσοιϊν ςποµεσανηθϊν θαη ηυν Κένηπυν Ανυηέπαρ Σεσνηθήρ θαη Επαγγειµαηηθήρ Εθπαίδεςζερ 

(Κ.Α.Σ.Ε.Ε.), 

2. Πποχπεπεζία, πος ςποιογίδεηαη απψ ηεν απψθηεζε αποιςηεπίος ή πηςσίος, γηα ηοςρ ηεσνηθοωρ 

ηυν πεπηπηϊζευν α΄ θαη β΄ ηερ παπαγπάθος 1 ηοςιάσηζηον δηεηή, γηα ηοςρ ηεσνηθοωρ ηερ πεπίπηυζερ γ΄ ηερ 

παπαγπάθος 1 ηοςιάσηζηον πενηαεηή. 

3. Γηα ηοςρ ηεσνηθοωρ αζθάιεηαρ πος έσοςν παπαθοιοςζήζεη ππψγπαµµα επηµψπθυζερ ζε ζέµαηα 

αζθάιεηαρ θαη ςγείαρ ηυν επγαδοµένυν, δηάπθεηαρ ηοςιάσηζηον 100 υπϊν, ζωµθυνα µε ηο άπζπο 22 (Ν.3850) πος 

εθηειείηαη απψ ηα απµψδηα Τποςπγεία ή εθπαηδεςηηθοωρ ή άιιοςρ δεµψζηοςρ οπγανηζµοωρ ή απψ εξεηδηθεςµένα 

Κένηπα Επαγγειµαηηθήρ Καηάπηηζερ (Κ.Ε.Κ.) πηζηοποηεµένα γηα ηεν ςγεία θαη αζθάιεηα ηυν επγαδοµένυν, 

ζωµθυνα µε ηηρ εθάζηοηε ηζσωοςζερ δηαηάξεηρ, ε πποχπεπεζία πος πποβιέπεηαη ζηεν παπάγπαθο 2 µεηϊνεηαη υρ  

εξήρ: 

α) για τουσ τεχνικοφσ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 1 κατά ζνα ζτοσ, β) για τουσ 

τεχνικοφσ των περιπτϊςεων γϋ και δϋ τθσ παραγράφου 1 κατά τρία ζτθ. 

4. Κάηοσοη ηυν παπαπάνυ πποζψνηυν ζευποωνηαη θαη ψζοη έσοςν ηίηιοςρ ή πηζηοποηεηηθά ηερ 

αιιοδαπήρ, απψ ηα οποία πποθωπηεη ψηη είναη ηεσνηθοί αζθάιεηαρ. 

5. Οη αποδεθηέρ εηδηθψηεηερ ηος ηεσνηθοω αζθαιείαρ γηα ηον παπψνηα δηαγυνηζµψ (βάζεη 

Ν.3850/2010) είναη οη αθψιοςζερ: 
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一 Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ (πτυχ. ΑΕΙ) 一 

Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ (πτυχ. ΑΕΙ) 一 

Χθµικόσ Μθχανικόσ (πτυχ. ΑΕΙ) 

一 Χθµικόσ (πτυχ. ΑΕΙ) 

一  Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ (πτυχ. ΤΕΙ) 

一   Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ (πτυχ. ΤΕΙ) 

一 Μθχανικόσ Ενεργειακισ Τεχνικισ (πτυχ. ΤΕΙ) 

6. Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ ςπάγεηαη απεςζείαρ ζηε δηοίθεζε ηος Νοζοθοµείος. 

7. Με πποεδπηθά δηαηάγµαηα, πος εθδίδονηαη µε ππψηαζε ηος Τποςπγοω Επγαζίαρ θαη Κοηνυνηθήρ 

Αζθάιηζερ θαη ηος θαηά πεπίπηυζε ζςναπµψδηος Τποςπγοω, ωζηεπα απψ γνϊµε ηος ςµβοςιίος Τγείαρ θαη 

Αζθάιεηαρ ηυν Επγαδοµένυν (.Τ.Α.Ε.), θαζοπίδεηαη ηο ζςγθεθπηµένο επίπεδο γνϊζευν θαη ε εηδηθψηεηα ηος 

ηεσνηθοω αζθάιεηαρ, ανάιογα µε ηον απηζµψ ηυν επγαδοµένυν θαη ηο είδορ ηερ δπαζηεπηψηεηαρ ηερ επησείπεζερ. 

Με ηά πποεδπηθά δηαηάγµαηα αςηά είναη δςναηή ε ηποποποίεζε ηυν άπζπυν 10, 12 θαη 13 ηος Ν.3850/2010. 

 

ΑΜΟ∆ΙΟΤΘΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟ∆ΙΟΤΘΤΕΣ 

1 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ παπέσεη ζηον επγοδψηε ςποδείξεηρ θαη ζςµβοςιέρ, γπαπηά ή 

πποθοπηθά, ζε ζέµαηα ζσεηηθά µε ηεν ςγεία θαη αζθάιεηα ηυν επγαδοµένυν θαη ηεν ππψιετε ηυν επγαηηθϊν 

αηςσεµάηυν. Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ θαηασυπεί ηηρ γπαπηέρ ςποδείξεηρ ζε εηδηθψ βηβιίο, ηο οποίο ζειηδοµεηπείηαη 

θαη ζευπείηαη απψ ηεν επηζεϊπεζε επγαζίαρ. Ο επγοδψηερ έσεη ςποσπέυζε να ιαµβάνεη γνϊζε ενςπογπάθυρ ηυν 

ςποδείξευν πος θαηασυποωνηαη ζ’ αςηψ ηο βηβιίο. 

2 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ ζςµβοςιεωεη ζε ζέµαηα ζσεδηαζµοω, ππογπαµµαηηζµοω, θαηαζθεςήρ 

θαη ζςνηήπεζερ ηυν εγθαηαζηάζευν, εηζαγυγήρ νέυν παπαγυγηθϊν δηαδηθαζηϊν, πποµήζεηαρ µέζυν θαη 

εξοπιηζµοω, επηιογήρ θαη ειέγσος ηερ αποηειεζµαηηθψηεηαρ ηυν αηοµηθϊν µέζυν πποζηαζίαρ, θαζϊρ θαη 

δηαµψπθυζερ θαη δηεςζέηεζερ ηυν ζέζευν θαη ηος πεπηβάιιονηορ επγαζίαρ θαη γενηθά οπγάνυζερ ηερ 

παπαγυγηθήρ δηαδηθαζίαρ. 

3 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ ειέγσεη ηεν αζθάιεηα ηυν εγθαηαζηάζευν θαη ηυν ηεσνηθϊν µέζυν 

ππην απψ ηε ιεηηοςπγία ηοςρ, θαζϊρ θαη ηυν παπαγυγηθϊν δηαδηθαζηϊν θαη µεζψδυν επγαζίαρ ππην απψ ηεν 

εθαπµογή ηοςρ θαη επηβιέπεη ηεν εθαπµογή ηυν µέηπυν ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ ηυν επγαδοµένυν θαη ππψιετερ 

ηυν αηςσεµάηυν, ενεµεπϊνονηαρ ζσεηηθά ηοςρ απµψδηοςρ πποφζηαµένοςρ ηυν ηµεµάηυν ή ηε δηεωζςνζε ηερ 

επησείπεζερ. 

Β. ΕΡΙΒΛΕΨΘ ΣΥΝΘΘΚΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ έσεη ςποσπέυζε να επηζευπεί ηαθηηθά ηηρ ζέζεηρ επγαζίαρ απψ 

πιεςπάρ ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ ηυν επγαδοµένυν, να αναθέπεη ζηον επγοδψηε οποηαδήποηε παπάιεητε 

ηυν µέηπυν ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ, να πποηείνεη µέηπα ανηηµεηϊπηζήρ ηερ θαη να επηβιέπεη ηεν εθαπµογή 
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ηοςρ. 

2 Να επηβιέπεη ηεν οπζή σπήζε ηυν αηοµηθϊν µέζυν πποζηαζίαρ. 

3 Να επεςνά ηα αίηηα ηυν επγαηηθϊν αηςσεµάηυν, να αναιωεη θαη να αξηοιογεί ηα 

αποηειέζµαηα ηυν επεςνϊν ηος θαη να πποηείνεη µέηπα γηα ηεν αποηποπή παπψµοηυν αηςσεµάηυν. 

4 Να εποπηεωεη ηεν εθηέιεζε αζθήζευν πςπαζθάιεηαρ θαη ζςναγεπµοω γηα ηε δηαπίζηυζε 

εηοηµψηεηαρ ππορ ανηηµεηϊπηζε αηςσεµάηυν. 

 

Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΣΥΝΘΘΚΩΝ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ έσεη ςποσπέυζε να µεπηµνά ϊζηε οη επγαδψµενοη ζηεν επησείπεζε να 

ηεποων ηοςρ θανψνερ ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ ηυν επγαδοµένυν θαη να ηοςρ ενεµεπϊνεη θαη θαζοδεγεί γηα 

ηεν αποηποπή ηος επαγγειµαηηθοω θηνδωνος πος ζςνεπάγεηαη ε επγαζία ηοςρ. 

2 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ έσεη ςποσπέυζε να ζςµµεηέσεη ζηεν θαηάπηηζε θαη εθαπµογή ηυν 

ππογπαµµάηυν εθπαίδεςζερ ηυν επγαδοµένυν ζε ζέµαηα ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ. 

3 Η άζθεζε ηος έπγος ηος ηεσνηθοω αζθάιεηαρ δεν αποθιείεη ηεν ανάζεζε απψ ηον επγοδψηε 

θαη άιιυν θαζεθψνηυν πέπα απψ ηο ειάσηζηο ψπηο υπϊν απαζσψιεζήρ ηος υρ ηεσνηθψρ αζθαιείαρ. 

4 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ έσεη, θαηά ηεν άζθεζε ηος έπγος ηος, εζηθή ανεξαπηεζία απένανηη 

ζηον επγοδψηε θαη ηοςρ επγαδψµενοςρ. Σςσψν δηαθυνία ηος µε ηον επγοδψηε, γηα ζέµαηα ηερ 

απµοδηψηεηάρ ηος, δεν µποπεί να αποηειέζεη ιψγο θαηαγγειίαρ ηερ ζωµβαζερ. ε θάζε πεπίπηυζε ε 

απψιςζε ηος ηεσνηθοω αζθάιεηαρ ππέπεη να είναη αηηηοιογεµένε. 

5 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ έσεη ςποσπέυζε να ηεπεί ηο επησεηπεζηαθψ απψππεηο. 

ΙΙ. ΙΑΤΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΣΟΝΤΑ 

1 Ο ηαηπψρ επγαζίαρ ππέπεη να θαηέσεη θαη να αζθεί ηεν εηδηθψηεηα ηερ Ιαηπηθήρ ηος 

Επγαζίαρ, ψπυρ πηζηοποηείηαη απψ ηον οηθείο ηαηπηθψ ζωιιογο. ωµθυνα µε ηο άπζπο 29 ηος N.3996/5-8-2011 

«Αναµψπθυζε ηος ϊµαηορ Επηζευπεηϊν Επγαζίαρ, Ρςζµίζεηρ Θεµάηυν Κοηνυνηθήρ Αζθάιηζερ θαη άιιερ 

δηαηάξεηρ» θαη Τ.Α.Τ7αΓΠ. Οηθ. 112498-2009 «Ιαηποί Επγαζίαρ − Όποη θαη πποχποζέζεηρ γηα ηεν απψθηεζε ηερ 

εηδηθψηεηαρ ηερ Ιαηπηθήρ ηος Επγαζίαρ απψ ηαηποωρ άιιυν εηδηθοηήηυν», γηα ηεν ανάδεηξε αναδψσυν γηα παποσή 

ςπεπεζηϊν ςγείαρ δίνεηαη πποηεπαηψηεηα ζε Εηδηθοωρ Ιαηποωρ Επγαζίαρ. ε πεπίπηυζε µε εθδήιυζερ 

ενδηαθέπονηορ απψ Εηδηθοωρ Ιαηποωρ Επγαζίαρ, ζα αξηοιογεζοων οη πποζθοπέρ ψζυν ςπάγονηαη ζηηρ πεπηπηϊζεηρ 

ηερ επψµενερ (2) παπαγπάθος. 

2 Καη’ εξαίπεζε, ηα θαζήθονηα ηος ηαηποω επγαζίαρ, ψπυρ αςηά πποβιέπονηαη ζηον παπψνηα 

θϊδηθα, έσοςν δηθαίυµα να αζθοων: α) Οη ηαηποί συπίρ εηδηθψηεηα, οη οποίοη ζηηρ 15.5.2009 είσαν ζςµβάζεηρ 

παποσήρ ςπεπεζηϊν ηαηποω επγαζίαρ µε επησεηπήζεηρ θαη αποδεηθνωοςν ηεν άζθεζε ηυν θαζεθψνηυν αςηϊν 

ζςνεσϊρ επί επηά ηοςιάσηζηον έηε. β) Οη ηαηποί οη οποίοη ζηηρ 15.5.2009 εθηειοωζαν θαζήθονηα ηαηποω επγαζίαρ 

συπίρ να θαηέσοςν ή να αζθοων ηον ηίηιο ηερ εηδηθψηεηαρ ηερ ηαηπηθήρ ηοςρ επγαζίαρ, αιιά ηίηιο άιιερ 

εηδηθψηεηαρ. 

3 Με θοηνή απψθαζε ηυν Τποςπγϊν Επγαζίαρ θαη Κοηνυνηθήρ Αζθάιηζερ, Οηθονοµηθϊν θαη 

Τγείαρ θαη Κοηνυνηθήρ Αιιειεγγωερ, θαζοπίδονηαη οη ψποη, οη πποχποζέζεηρ, ο σπψνορ θαη θάζε άιιε αναγθαία 
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ιεπηοµέπεηα γηα ηεν εθπαίδεςζε θαη ηεν πηζηοποίεζε ηυν αναγθαίυν πποζψνηυν γηα ηεν απψθηεζε ηος ηίηιος ηερ 

εηδηθψηεηαρ ηερ ηαηπηθήρ ηοςρ επγαζίαρ απψ ηαηποωρ ηυν πεπηπηϊζευν α΄ θαη β΄ ηερ πποεγοωµενερ παπαγπάθος, 

θαζϊρ θαη γηα ηεν άζθεζε αςηήρ έυρ ηεν οιοθιήπυζε ηερ δηαδηθαζίαρ γηα ηεν απψθηεζε ηος υρ άνυ ηίηιος ηερ 

εηδηθψηεηαρ ηερ ηαηπηθήρ ηοςρ επγαζίαρ. 

4 Ο ηαηπψρ επγαζίαρ ςπάγεηαη απεςζείαρ ζηε δηοίθεζε ηος Νοζοθοµείος. 

5 Ωρ βοεζεηηθψ πποζυπηθψ ηος γηαηποω επγαζίαρ, ζωµθυνα µε ηεν παπάγπαθο «4» ηος 

άπζπος «8» ηος Ν. 3850/10, µποποων να πποζιαµβάνονηαη επηζθέπηπηερ αδειθέρ θαη επηζθέπηερ αδειθοί, 

πηςσηοωσοη ζσοιϊν ηεηαπηοεηοωρ θοίηεζερ ηερ εµεδαπήρ ή ηζψηηµυν ηερ αιιοδαπήρ ή αδειθέρ νοζοθψµερ θαη 

αδειθοί νοζοθψµοη, πηςσηοωσοη ζσοιϊν µονοεηοωρ θοίηεζερ ηερ εµεδαπήρ ή ηζψηηµυν ηερ αιιοδαπήρ. 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣΘΣΕ  ΓΙΑΣΡΟΤ  ΕΡΓΑΙΑ Α. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΜΟ∆ΙΟΤΘΤΕΣ 

1 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ παπέσεη ςποδείξεηρ θαη ζςµβοςιέρ ζηον επγοδψηε, ζηοςρ επγαδψµενοςρ 

θαη ζηοςρ εθπποζϊποςρ ηοςρ, γπαπηά ή πποθοπηθά, ζσεηηθά µε ηα µέηπα πος ππέπεη να ιαµβάνονηαη γηα ηεν 

ζυµαηηθή θαη τςσηθή ςγεία ηυν επγαδοµένυν. Ο γηαηπψρ επγαζίαρ θαηασυπεί ηηρ γπαπηέρ ςποδείξεηρ ζηο εηδηθψ 

βηβιίο ηος άπζπος 14 ηος Ν. 3850/10. Ο επγοδψηερ έσεη ςποσπέυζε να ιαµβάνεη γνϊζε ενςπογπάθυρ ηυν 

ςποδείξευν πος θαηασυποωνηαη ζ’ αςηψ ηο βηβιίο. 

2 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ ζςµβοςιεωεη ζε ζέµαηα ζσεδηαζµοω, ππογπαµµαηηζµοω, ηποποποίεζερ 

ηερ παπαγυγηθήρ δηαδηθαζίαρ, θαηαζθεςήρ θαη ζςνηήπεζερ εγθαηαζηάζευν, ζωµθυνα µε ηοςρ θανψνερ ςγείαρ θαη 

αζθάιεηαρ ηυν επγαδοµένυν. 

3 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ ζςµβοςιεωεη ζε ζέµαηα ιήτερ µέηπυν πποζηαζίαρ θαηά ηεν εηζαγυγή 

θαη σπήζε ςιϊν θαη πποµήζεηαρ µέζυν εξοπιηζµοω. 

4 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ ζςµβοςιεωεη ζε ζέµαηα θςζηοιογίαρ θαη τςσοιογίαρ ηερ επγαζίαρ, 

επγονοµίαρ θαη ςγηεηνήρ ηερ επγαζίαρ, ηερ δηεςζέηεζερ θαη δηαµψπθυζερ ηυν ζέζευν θαη ηος πεπηβάιιονηορ ηερ 

επγαζίαρ θαη ηερ οπγάνυζερ ηερ παπαγυγηθήρ δηαδηθαζίαρ. 

5 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ ζςµβοςιεωεη ζε ζέµαηα οπγάνυζερ ςπεπεζίαρ παποσήρ ππϊηυν  βοεζεηϊν. 

6 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ ζςµβοςιεωεη ζε ζέµαηα απσηθήρ ηοποζέηεζερ θαη αιιαγήρ ζέζερ 

επγαζίαρ γηα ιψγοςρ ςγείαρ, πποζυπηνά ή µψνηµα, θαζϊρ θαη ένηαξερ ή επανένηαξερ µεηονεθηοωνηυν αηψµυν ζηεν 

παπαγυγηθή δηαδηθαζία, αθψµα θαη µε ςπψδεηξε αναµψπθυζερ ηερ ζέζερ επγαζίαρ. 

7 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ δεν επηηπέπεηαη να σπεζηµοποηείηαη γηα να επαιεζεωεη ηο 

δηθαηοιογεµένο ή µε, ιψγυ νψζος, αποςζίαρ επγαδοµένος. 

 

Β. ΕΡΙΒΛΕΨΘ ΥΓΕΙΑΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

1 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ πποβαίνεη ζε ηαηπηθψ έιεγσο ηυν επγαδοµένυν ζσεηηθψ µε ηε ζέζε 

επγαζίαρ ηοςρ, µεηά ηεν ππψζιετή ηοςρ ή ηεν αιιαγή ζέζερ επγαζίαρ, θαζϊρ θαη ζε πεπηοδηθψ ηαηπηθψ έιεγσο θαηά 

ηεν θπίζε ηος επηζευπεηή επγαζίαρ, ωζηεπα απψ αίηεµα ηερ επηηποπήρ ςγηεηνήρ θαη αζθάιεηαρ ηυν επγαδοµένυν, 

ψηαν αςηψ δεν οπίδεηαη απψ ηο νψµο. Μεπηµνά γηα ηε δηενέπγεηα ηαηπηθϊν εξεηάζευν θαη µεηπήζευν παπαγψνηυν  

ηος επγαζηαθοω πεπηβάιιονηορ ζε εθαπµογή ηυν δηαηάξευν πος ηζσωοςν θάζε θοπά. Εθηηµά ηεν θαηαιιειψηεηα 
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ηυν επγαδοµένυν γηα ηε ζςγθεθπηµένε επγαζία, αξηοιογεί θαη θαηασυπεί ηα αποηειέζµαηα ηυν εξεηάζευν, εθδίδεη 

βεβαίυζε ηυν παπαπάνυ εθηηµήζευν θαη ηεν θοηνοποηεί ζηον επγοδψηε. Σο πεπηεσψµενο ηερ βεβαίυζερ ππέπεη να 

εξαζθαιίδεη ηο ηαηπηθψ απψππεηο ςπέπ ηος επγαδοµένος θαη µποπεί να ειεγσζεί απψ ηοςρ ςγεηονοµηθοωρ 

επηζευπεηέρ ηος Τποςπγείος Επγαζίαρ θαη Κοηνυνηθήρ Αζθάιηζερ, γηα ηεν θαηοσωπυζε ηος επγαδοµένος θαη ηος 

επγοδψηε. 

2 Επηβιέπεη ηεν εθαπµογή ηυν µέηπυν πποζηαζίαρ ηερ ςγείαρ ηυν επγαδοµένυν θαη 

ππψιετερ ηυν αηςσεµάηυν. Γηα ηο ζθοπψ αςηψ: α. Επηζευπεί ηαθηηθά ηηρ ζέζεηρ επγαζίαρ θαη αναθέπεη 

οποηαδήποηε παπάιεητε, πποηείνεη µέηπα ανηηµεηϊπηζερ ηυν παπαιείτευν θαη επηβιέπεη ηεν εθαπµογή ηοςρ. β. 

Επεξεγεί ηεν αναγθαηψηεηα ηερ ζυζηήρ σπήζερ ηυν αηοµηθϊν µέζυν πποζηαζίαρ. γ. Επεςνά ηηρ αηηίερ ηυν 

αζζενεηϊν πος οθείιονηαη ζηεν επγαζία, αναιωεη θαη αξηοιογεί ηα αποηειέζµαηα ηυν επεςνϊν θαη πποηείνεη µέηπα 

γηα ηεν ππψιετε ηυν αζζενεηϊν αςηϊν. δ. Επηβιέπεη ηε ζςµµψπθυζε ηυν επγαδοµένυν ζηοςρ θανψνερ ςγείαρ θαη 

αζθάιεηαρ ηυν επγαδοµένυν, ενεµεπϊνεη ηοςρ επγαδψµενοςρ γηα ηοςρ θηνδωνοςρ πος πποέπσονηαη απψ ηεν επγαζία 

ηοςρ, θαζϊρ θαη γηα ηοςρ ηπψποςρ ππψιετήρ ηοςρ. ε. Παπέσεη επείγοςζα ζεπαπεία ζε πεπίπηυζε αηςσήµαηορ ή 

αηθνίδηαρ νψζος. Εθηειεί ππογπάµµαηα εµβοιηαζµοω ηυν επγαδοµένυν µε ενηοιή ηερ απµψδηαρ δηεωζςνζερ 

ςγηεηνήρ ηερ νοµαπσίαρ ψπος εδπεωεη ε επησείπεζε. 

3 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ έσεη ςποσπέυζε να ηεπεί ηο ηαηπηθψ θαη επησεηπεζηαθψ απψππεηο. 

4 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ αναγγέιιεη µέζυ ηερ επησείπεζερ ζηεν επηζεϊπεζε επγαζίαρ, αζζένεηερ 

ηυν επγαδψµενυν πος οθείιονηαη ζηεν επγαζία. 

5 Ο γηαηπψρ επγαζίαρ ππέπεη να ενεµεπϊνεηαη απψ ηον επγοδψηε θαη ηοςρ επγαδψµενοςρ γηα 

οποηοδήποηε παπάγονηα ζηο σϊπο επγαζίαρ πος έσεη επίπηυζε ζηεν ςγεία. 

6 Η επίβιετε ηερ ςγείαρ ηυν επγαδοµένυν ζηον ηψπο επγαζίαρ δεν µποπεί να ζςνεπάγεηαη 

οηθονοµηθή επηβάπςνζε γη’ αςηοωρ θαη ππέπεη να γίνεηαη θαηά ηε δηάπθεηα ηυν υπϊν επγαζίαρ ηοςρ. 

7. Ο γηαηπψρ επγαζίαρ έσεη, θαηά ηεν άζθεζε ηος έπγος ηος, εζηθή ανεξαπηεζία απένανηη ζηον 

επγοδψηε θαη ηοςρ επγαδψµενοςρ. Σςσψν δηαθυνία ηος µε ηον επγοδψηε, γηα ζέµαηα ηερ απµοδηψηεηάρ ηος, δεν 

µποπεί να αποηειέζεη ιψγο θαηαγγειίαρ ηερ ζωµβαζερ. ε θάζε πεπίπηυζε ε απψιςζε ηος γηαηποω επγαζίαρ 

ππέπεη να είναη αηηηοιογεµένε. 

8. Ο γηαηπψρ επγαζίαρ, ζηο πιαίζηο ηυν ςποσπεϊζευν ηος θαη ηυν ςποσπεϊζευν ηος επγοδψηε, 

ζωµθυνα µε ηηρ θείµενερ δηαηάξεηρ, εθψζον ε επησείπεζε δε δηαζέηεη ηεν θαηάιιειε ςποδοµή, έσεη ςποσπέυζε να 

παπαπέµπεη ηοςρ επγαδψµενοςρ γηα ζςγθεθπηµένερ ζςµπιεπυµαηηθέρ ηαηπηθέρ εξεηάζεηρ. Οη εξεηάζεηρ αςηέρ 

δηενεπγοωνηαη ζε ΕΞ.Τ.Π.Π. ή ζε θαηάιιειερ ςπεπεζίερ ηος ηδηυηηθοω ηοµέα ή ζε πποζδηοπηδψµενερ απψ ηοςρ 

Τποςπγοωρ Επγαζίαρ θαη Κοηνυνηθήρ Αζθάιηζερ θαη Τγείαρ θαη Κοηνυνηθήρ Αιιειεγγωερ απµψδηερ µονάδερ ηυν 

αζθαιηζηηθϊν οπγανηζµϊν ή ηος Εζνηθοω ςζηήµαηορ Τγείαρ (Ε..Τ.). ηε ζςνέσεηα ο γηαηπψρ επγαζίαρ ιαµβάνεη 

γνϊζε ηυν αποηειεζµάηυν ηυν παπαπάνυ εξεηάζευν θαη ηα αξηοιογεί. Οη δαπάνερ πος πποθωπηοςν απψ ηεν 

εθαπµογή ηερ παπαγπάθος αςηήρ βαπωνοςν ηον επγοδψηε. 

9. Γηα θάζε επγαδψµενο, ο γηαηπψρ επγαζίαρ ηερ επησείπεζερ ηεπεί ζσεηηθψ ηαηπηθψ θάθειο. 

Επηπιέον θαζηεπϊνεηαη θαη πεπηιαµβάνεηαη ζηον ηαηπηθψ θάθειο, αηοµηθψ βηβιηάπηο επαγγειµαηηθοω θηνδωνος, 

ψπος αναγπάθονηαη ηα αποηειέζµαηα ηυν ηαηπηθϊν θαη επγαζηεπηαθϊν εξεηάζευν, θάζε θοπά πος επγαδψµενορ 

ςποβάιιεηαη ζε ανηίζηοησερ εξεηάζεηρ. ∆ηθαηοωνηαη να ιαµβάνοςν γνϊζε ηος θαθέιος θαη ηος αηοµηθοω 

βηβιηαπίος ηος επγαδψµενος οη ςγεηονοµηθοί επηζευπεηέρ ηερ απµψδηαρ Επηζεϊπεζερ Επγαζίαρ θαη οη γηαηποί ηος 

αζθαιηζηηθοω οπγανηζµοω ζηον οποίο ανήθεη ο επγαδψµενορ, θαζϊρ θαη ο ίδηορ ο επγαδψµενορ. ε θάζε πεπίπηυζε 
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παωζερ ηερ ζσέζερ επγαζίαρ, ηο βηβιηάπηο παπαδίδεηαη ζηον επγαδψµενο πος αθοπά. 

10. Απαγοπεωεηαη ε αναγπαθή θαη επεξεπγαζία ζηο αηοµηθψ βηβιηάπηο επαγγειµαηηθοω θηνδωνος 

ηος επγαδψµενος, ζηοησείυν ή δεδοµένυν άιιυν πέπαν ηυν αποηειεζµάηυν ηυν ηαηπηθϊν θαη επγαζηεπηαθϊν 

εξεηάζευν ζηηρ οποίερ αςηψρ ςποβάιιεηαη θάζε θοπά, ζωµθυνα µε ηε δηάηαξε ηερ παπαγπάθος «9», άπζπο 18, Ν. 

3850/2010. Επηπιέον ηαηπηθά δεδοµένα επηηπέπεηαη να ζςιιέγοςν, µε επηµέιεηα ηος ίδηος ηος επγαδψµενος, 

πποθεηµένος να αποηειέζοςν ανηηθείµενο επεξεπγαζίαρ, µψνο εθψζον αςηψ είναη αποιωηυρ απαπαίηεηο: α) γηα ηεν 

αξηοιψγεζε ηερ θαηαιιειψηεηαρ ηος γηα µηα ζςγθεθπηµένε ζέζε ή επγαζία, β) γηα ηεν εθπιήπυζε ηυν 

ςποσπεϊζευν ηος επγοδψηε γηα ηεν ςγεία θαη ηεν αζθάιεηα ηυν επγαδοµένυν θαη γ) γηα ηε ζεµειίυζε ηυν 

δηθαηυµάηυν ηος επγαδψµενος θαη ανηίζηοησε απψδοζε θοηνυνηθϊν παποσϊν. 

11. Όζοη αναγπάθοςν ή ζςιιέγοςν ή επεξεπγάδονηαη ζηοησεία ή δεδοµένα θαηά παπάβαζε ηερ 

παπαγπάθος «10» ηηµυποωνηαη µε ηηρ δηοηθεηηθέρ θαη ποηνηθέρ θςπϊζεηρ πος πποβιέπονηαη ζηηρ δηαηάξεηρ ηυν 

άπζπυν «21» θαη «22» ηος Ν.2472/1997 «Πποζηαζία ηος αηψµος απψ ηεν επεξεπγαζία δεδοµένυν 

πποζυπηθοω σαπαθηήπα» ανηίζηοησα. ε πεπίπηυζε πεπηοςζηαθήρ ή εζηθήρ βιάβερ εθαπµψδεηαη ηο άπζπο 23 ηος 

Ν.2472/1997. 

 

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ θαη ο γηαηπψρ επγαζίαρ ςποσπεοωνηαη θαηά ηεν εθηέιεζε ηος έπγος 

ηοςρ να ζςνεπγάδονηαη, ππαγµαηοποηϊνηαρ θοηνοωρ ειέγσοςρ ηυν σϊπυν επγαζίαρ. 

2 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ θαη ο γηαηπψρ επγαζίαρ οθείιοςν, θαηά ηεν εθηέιεζε ηυν 

θαζεθψνηυν ηοςρ, να ζςνεπγάδονηαη µε ηεν Επηηποπήρ Τγηεηνήρ θαη Αζθάιεηαρ ηερ Επγαζίαρ 

(Ε.Τ.Α.Ε.) ή ηον εθππψζυπο ηυν επγαδοµένυν. 

3 Ο ηεσνηθψρ αζθάιεηαρ θαη ο γηαηπψρ επγαζίαρ οθείιοςν να παπέσοςν ζςµβοςιέρ ζε ζέµαηα 

ςγείαρ θαη αζθάιεηαρ ηυν επγαδοµένυν ζηα µέιε ηερ Ε.Τ.Α.Ε. ή ηον εθππψζυπο ηυν επγαδοµένυν 

θαη να ηοςρ ενεµεπϊνοςν γηα θάζε ζεµανηηθψ ζσεηηθψ δήηεµα. 

4 Αν ο επγοδψηερ δηαθυνεί µε ηηρ γπαπηέρ ςποδείξεηρ θαη ζςµβοςιέρ ηος ηεσνηθοω αζθάιεηαρ 

ή ηος γηαηποω επγαζίαρ, οθείιεη να αηηηοιογεί ηηρ απψτεηρ ηος θαη να ηηρ θοηνοποηεί θαη ζηεν 

Ε.Τ.Α.Ε. ή ηον εθππψζυπο. ε πεπίπηυζε δηαθυνίαρ ε δηαθοπά επηιωεηαη απψ ηον επηζευπεηή 

επγαζίαρ θαη  µψνο. 

 

ΙV. ΑΜΟ∆ΙΟΤΘΤΕΣ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΘΨΘΣ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.) 

1 Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. ςποσπεοωνηαη να ηεποων θαθέιοςρ γηα θαζεµία επησείπεζε, µε ηεν οποία ζςµβάιιονηαη. 

ηοςρ θαθέιοςρ θαηασυποωνηαη ανηίγπαθα θάζε ςπψδεηξερ, έπεςναρ, µέηπεζερ ή εξέηαζερ πος ζσεηίδεηαη µε ηεν 

επησείπεζε. Οη θαηασυπήζεηρ αςηέρ ππέπεη να θαηαγπάθονηαη απψ ηεν ΕΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πος ςποσπεοωηαη 

να ηεπεί ε επησείπεζε. 

2 Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. ηεποων αναιςηηθά δειηία παποςζίαρ θάζε ηεσνηθοω αζθάιεηαρ θαη ηαηποω επγαζίαρ µε ηο 

σπψνο απαζσψιεζήρ ηοςρ ζε θάζε επησείπεζε, ζςγθενηπυηηθψ πίναθα ηυν οποίυν ςποβάιιοςν ζηεν απµψδηα 
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Γενηθή ∆ηεωζςνζε ηος Τποςπγείος Επγαζίαρ θαη Κοηνυνηθήρ Αζθάιηζερ, ηο ππϊηο δεθαπενζήµεπο θάζε 

εξαµήνος. Επίζερ, ζςνηάζζοςν εηήζηα έθζεζε δπαζηεπηοηήηυν ηεν οποία ςποβάιιοςν ζηεν παπαπάνυ Γενηθή 

∆ηεωζςνζε, ηο ππϊηο δίµενο θάζε έηοςρ. 

3 Σο πποζυπηθψ ηερ ΕΞ.Τ.Π.Π. ςποσπεοωηαη να ηεπεί ηο επησεηπεζηαθψ απψππεηο, πος αθοπά ηψζο ηεν ίδηα 

ψζο θαη ηεν επησείπεζε µε ηεν οποία ζςµβάιιεηαη. 

4 Οη ΕΞ.Τ.Π.Π. ςποσπεοωνηαη να ζέηοςν ζηε δηάζεζε ηερ απµψδηαρ Επηζεϊπεζερ Επγαζίαρ, θάζε ζηοησείο 

πος δεηείηαη, γηα να αποδείξοςν ψηη είναη ζε ζέζε να εθπιεπϊζοςν ηηρ ςποσπεϊζεηρ πος αναιαµβάνοςν µε βάζε ηε 

ζωµβαζε πος ςπογπάθοςν µε ηεν επησείπεζε. 

5 Οη ςποσπεϊζεηρ θαη οη εςζωνερ πος αναιαµβάνεη ε ΕΞ.Τ.Π.Π., θαηά θανένα ηπψπο δε µεηαθέπονηαη ζε 

επγαδψµενοςρ πος απαζσοιεί. 

6 Οη ΕΞ.Τ.Π.Π., πποθεηµένος να παπέσοςν ηηρ ςπεπεζίερ ηος ηεσνηθοω αζθάιεηαρ θαη ηος ηαηποω επγαζίαρ, 

ππέπεη να δηαζέηοςν ηο αναγθαίο πποζυπηθψ µε ηεν απαηηοωµενε επηζηεµονηθή εξεηδίθεςζε θαη ζε ηθανψ απηζµψ, 

θαζϊρ επίζερ ηα απαηηοωµενα µέζα ή εξοπιηζµψ, ϊζηε να πιεποωνηαη οη πποχποζέζεηρ ηερ θείµενερ νοµοζεζίαρ 

γηα ηο ζθοπψ αςηψ θαη γηα θαζεµία απψ ηηρ επησεηπήζεηρ µε ηηρ οποίερ ζςµβάιιονηαη. 

 

7 Όηαν οη επησεηπήζεηρ µε ηηρ οποίερ ζςµβάιιονηαη οη ΕΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηοςν ηα απαηηοωµενα µέζα ή 

εξοπιηζµψ γηα ηεν εθπιήπυζε ηυν ςποσπεϊζεϊν ηοςρ, ψπυρ γηα δηενέπγεηα µεηπήζευν, εξεηάζευν θιπ, οη 

ΕΞ.Τ.Π.Π. µποποων να δηαζέηοςν δηθά ηοςρ µέζα ή εξοπιηζµψ. ηεν πεπίπηυζε αςηή γίνεηαη αναθοπά ζηε 

ζσεηηθή µεηαξω ηοςρ ζωµβαζε. 

8 Γηα ηεν αποηειεζµαηηθψηεπε εθηέιεζε ηυν ςπεπεζηϊν θαη ζε πεπίπηυζε ΕΞΤΠΠ, ε ζςµµεηέσοςζα 

εηαηπεία ςποσπεοωηαη, επί ποηνή απψππητερ, να δηαζέζεη ένα µψνο θαη ζςγθεθπηµένο άηοµο γηα ηα θαζήθονηα ηος 

Σεσνηθοω Αζθαιείαρ θαη Ιαηποω Επγαζίαρ ηυν οποίυν ηα ζηοησεία (ψνοµα, βηογπαθηθψ θιπ) ζα ππέπεη να 

θαηαηεζοων µαδί µε ηεν πποζθοπά. 

 

V. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΓΟ∆ΟΤΘ 

1 Ο επγοδψηερ γηα ηεν αποηειεζµαηηθψηεπε άζθεζε ηυν θαζεθψνηυν ηος ηεσνηθοω αζθάιεηαρ θαη ηος 

γηαηποω επγαζίαρ, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηοςρ ηο αναγθαίο βοεζεηηθψ πποζυπηθψ, σϊποςρ, εγθαηαζηάζεηρ, ζςζθεςέρ 

θαη γενηθά ηα απαπαίηεηα µέζα θαη βαπωνεηαη µε ψιερ ηηρ ζσεηηθέρ δαπάνερ. 

2 Ο επγοδψηερ έσεη ςποσπέυζε να δηεςθοιωνεη ηον ηεσνηθψ αζθάιεηαρ, ηο γηαηπψ επγαζίαρ θαη ηον 

εθππψζυπο ηυν επγαδοµένυν γηα ηεν παπαθοιοωζεζε µαζεµάηυν εθπαίδεςζερ θαη επηµψπθυζερ, ζωµθυνα µε ηηρ 

δηαηάξεηρ ηος άπζπος 22 ηος Ν.3850/2010. 

3 Καηά ηα ιοηπά, οη ςποσπεϊζεηρ ηος επγοδψηε θαζοπίδονηαη µε θάζε ιεπηοµέπεηα ζηηρ ζσεηηθέρ δηαηάξεηρ 

ηος Ν.3850/2010. 

4  
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ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΡΛΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΓΩ & Κ.Ψ.Υ. ΡΟΣ∆ΙΟΙΣΜΟΣ ΩΩΝ ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΟΥ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

 

ΕΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΒΑΣΘ 

ΕΡΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΘΤΑΣ 

 

 ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΙ 
ΑΝΑ   

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

 

ΩΕΣ ΕΤΘΣΙΑΣ 
ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΑΝΑ 

ΕΓΑΗΟΜΕΝΟ 

 

ΩΕΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΑΤΟΥ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΑΤΟΥ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

 

1 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΡΕΘΧΟΣ 
(ΡΑΑΙΑΤΙΚΟ, 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΟ, 
ΙΑΤΙΚΟ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ) 

 

Αϋ 

 

28 

 

3 

 

0,8 

 

84 

 

      
22,40 

 

 

 

2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΒΙΟΧΘΜΙΚΟ 
ΜΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
(ΡΑΑΙΑΤΙΚΟ, 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΟ, 

ΙΑΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ) 
ΤΕΧΝΙΚΘ 

ΥΡΘΕΣΙΑ 

 

 

 

Βϋ 

 

 

 

18 

 

 

 

2,5 

 

 

 

0,6 

 

 

 

45 

 

 

 

10,80 

 

 

 

 

3 

∆ΙΟΙΚΘΤΙΚΟ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

 

 

 

 

Γϋ 

 

 

 

 

184 

 

 

 

 

0,35 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

64,40 

 

 

 

 

     73,60 

ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΟ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΙΑΤΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ 

ΡΑΑΪΑΤΙΚΟ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ 
(ΦΑΜΑΚΕΙΟ) 

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 230 ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 193,40 106,80 
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