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ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ « ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ», ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά ,κφλν βάζεη ηηκήο
Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα δύν (2) έηε 13.511,00. € πιένλ Φ.Π.Α. θαη
Σν Γ.Ν.Α. «Ζ ΔΛΠΙ» ,
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ:
1. Σνπ Ν 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24 ΔΔ θαη
2014/2εε)»
2. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα».
3. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
4. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /186-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
5. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.
6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/22-3-94) άξζξν 24 «Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α 143/28-6-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην
ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.
8. Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
9. Σνπ Ν. 4152/2013, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπάξηνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
10.

Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68 /20-32007)

11.

Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ
θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35.

12.

Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α’ 139/27.6.97).

13.

Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θαη άιιεο δηαηάμεηο»

14.

Σνπ Ν. 4025/2011 “Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο.
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15.

Σνπ Ν. 4038/2012 “Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015.

16.

Σνπ Ν. 4052/2012Νόμορ απμοδιόηηηαρ Υποςπγείων Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ και Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ για εθαπμογή ηος
νόμος Έγκπιζη ηων Σσεδίων Σςμβάζεων Φπημαηοδοηικήρ Διεςκόλςνζηρ μεηαξύ ηος Εςπωπαϊκού Ταμείος Φπημαηοπιζηωηικήρ Σηαθεπόηηηαρ, ηηρ
Ελληνικήρ Δημοκπαηίαρ και ηηρ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηος Σσεδίος ηος Μνημονίος Σςνεννόηζηρ μεηαξύ ηηρ Ελληνικήρ Δημοκπαηίαρ, ηηρ
Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ και ηηρ Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο και άλλερ επείγοςζερ διαηάξειρ για ηη μείωζη ηος δημοζίος σπέοςρ και ηη διάζωζη ηηρ
εθνικήρ οικονομίαρ και άλλερ διαηάξει.

17.

Σνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα –
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»

18.

Σνπ Ν. 4254/2012 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο.

19.

Σνπ Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ζηα άξζξα πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν201 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.

20.

Σνπ Ν. 4155/2013 ( ΦΔΚ 120/29-5-2013) « Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο».

21.

Tεο ΤΑ Π1/B/2013 (ΦΔΚ/Α’/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) »

22.

Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α/27-10-2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο
εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».

23.

Toπ Ν. 4111/13 (ΦΔΚ 18 Α/25-01-2013) άξζξν 28, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989(L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (Α΄ 173).

24.

Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α/28-02-2013) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/18-04-2013)

25.

Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».

26.

Σνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».

27.

Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο…..4127/2013».

28.

Σνπ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ Α/29/19-03-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε
ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».

29.

Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012)
ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ην λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»

30.

Σν Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84/Α/2010).

31.

Σνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,

32.

Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,

33.

Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,

34.

Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”

35.

Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)-Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ-Καλφλεο δεκνζηφηεηαο

36.

Σεο κε αξηζ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξνiφληα» (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-1094).

37.

Σε κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και
διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων Σςμβάζεων (ΚΗΜΔΗΣ) ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ»

38.

Σε κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Τεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ
ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίων Σςμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

& ηηο απνθάζεηο
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39. Σελ αξηζκ. 21-06-2022 Απφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο ηεο Πξφζθιεζεο ζπιινγήο πξνζθνξψλ .
40. Σηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, (ΚΑΔ 0419)
41. Σελ αξηζκ. 2396 / 24-06-2022 απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο κε ΑΓΑ: Φ6ΗΣ46904Ν-ΒΣ2.

Σν Ννζνθνκείν Γ.Ν.Α «Ζ ΔΛΠΙ»
πξνζθαιεί όινπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ
«ηαηξνύ εξγαζίαο», γηα δύν (2) έηε , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο, ζχκθσλα
κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζπιινγήο πξνζθνξψλ θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνζνχ
13.511,00 € πιένλ ΦΠΑ .
ΤΝΟΠΣΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αλάζεζε ππεξεζηώλ «ηαηξνύ εξγαζίαο», γηα δύν (2) έηε. Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
13.511,,00 € πιένλ ηνπ ΦΠΑ, ή 16.753,64 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ
(Κ.Α.Δ) 0419 ζρεηηθήο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 ,2023 θαη 2024.

ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΙ»
ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΖ
ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΙ» ,ΓΖΜΖΣΑΝΑ 7 ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΙ ΑΘΖΝΑ ,ΣΚ 11522 , ΣΟ
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
Ζκεξνκελία: 12 -07-2022

ΚΑΣΑΛΖΚΣΙΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Ζκέξα: Σξίηε
Ώξα:14.00 κ.κ
Ζκεξνκελία: 13-07-2022

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ&ΧΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Ζκέξα: Σεηάξηε
Ώξα: 11.30 π.κ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ
ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ « ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ», ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΧΝ

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΖ

ΚΧΓΙΚΟ CPV

85121200-5

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην αξγφηεξν έσο ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή ηδησηηθφ
ηαρπδξνκείν (courier), ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΗ»
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο άλσ ηξφπνπο θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε κε ηελ απαξαίηεηε
φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε,
είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

ΓΖΜΟΙΟΣΖΣΑ ΠΡΟΚΛΖΖ
Ζ πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ ηελ 27-06-2022 ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ ηελ 27-06-2022 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 27-062022
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά, Φπζηθά Πξφζσπα ή εηαηξείεο ΔΞ.Τ.Π, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε αληίζηνηρν κε ην
δηαγσληζκφ αληηθείκελν.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΖ
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» εγθαίξσο θαη
πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΖ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ θαη εηδηθφηεξα:
1) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
2) Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).
3) Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ: 1) θπζηθνχ πξνζψπνπ ζε
πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο, 2) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαρεηξηζηψλ εηαηξείαο κε κνξθή (Ο.Δ. _Δ.Π.Δ._ΗΚΔ_Δ.Δ.) θαζψο 3) ηνπ πξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλσλ
πκβνχινπ θαη φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ησλ εηαηξεηψλ κε εηαηξηθή κνξθή Α.Δ.
Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ
επηπξφζζεηα:
i)

Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ.

ii)

Οη Δ.Π.Δ., αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη, λφκηκα δεκνζηεπκέλνπ, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.).

iii)

Οη Α.Δ., αληίγξαθν θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή, καδί κε ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ.
θαη Δ.Π.Δ.) ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί ε ζχζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ην Φ.Δ.Κ. (η. Α.Δ. θαη
Δ.Π.Δ.) ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ. ε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία
δεκνζηφηεηαο, αξθεί ε πξνζθφκηζε αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ νηθείν
Μ.Α.Δ.

5) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ηίηιν εηδηθόηεηαο θαη βεβαίσζεο εγγξαθήο ζε νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν. (Αθνξά ππνςήθηνπο Ιαηξνύο ηεο
Δξγαζίαο)
6) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην. Αθνξά ηηο ΔΞ.Τ.Π. (ε βεβαίσζε λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο).
7) Άδεηα ιεηηνπξγίαο (ζε πεξίπησζε ΔΞ.Τ.Π.Π), ζε ηζρχ.
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
1.Όια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/26.3.2014.
2.Σα μελφγισζζα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή απφ επίζεκν κεηαθξαζηηθφ
γξαθείν ή απφ δηθεγνξηθφ γξαθείν. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε
κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188). Πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014.
Σα ηδησηηθά έγγξαθα πρ ISO, θ.ι.π. ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4250/26.3.2014 άξζξν 1 ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
θαηαηίζεληαη ζε πξσηφηππε κνξθή. (ζεψξεζε δηθεγφξνπ θαη εθηχπσζε αληηγξάθνπ).
Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη όια ή θάπνηα από ηα πηζηνπνηεηηθά/ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηα
αλσηέξσ, εθόζνλ θξίλεη όηη απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο.
ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Μέξνο –ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Μέξνο –ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 3: ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεθα (12) κήλεο , από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά
πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί,
εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην
απνδερζεί. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε
πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν ζπκκεηέρσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
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Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε
έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” λα κνλνγξάθεηαη απφ
ηνλ ππνςήθην Ηαηξφ Δξγαζίαο θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα κέζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Σν
πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.
ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
3. Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
Μέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ».
ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε κε ΦΠΑ όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνύζα.

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ
ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα
επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΝΑΡΞΖ – ΛΖΞΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο .
Ζκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε ……/……./2022 Καη ιήμε ε ……./………/2024
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε
αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα
ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα
παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ππφ ηηο θάησζη ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο παξαηάζεσο απηήο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν 4412/2016.
β) λα έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν
ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.
γ) ε παξάηαζε λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο
λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο,

γηα

ηελ

εκεξνκελία

πνπ

πξνηίζεηαη

λα

παξαδψζεη

ην

πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ

πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν
απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο
νπνίαο πξνζθνκίζηεθε.
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΙ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………….. επξώ θαη ……………….. ιεπηώλ
(……………,.. €) πιένλ ΦΠΑ ……….% ……………………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξώ θαη
…………. ιεπηώλ (……………..…€).
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη
ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο. Οκνίσο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ/ πιηθψλ ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3
ηεο παξνχζαο θαη κε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο
απηνχ.
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Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.

ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ , ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο
αμίαο ,εθηφο ΦΠΑ ,ηεο αξρηθήο , θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο .Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ,
ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412 / 2016.
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350
παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
δ) Κξάηεζε 2% Τπέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο Τγείαο , Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ
ΟΓΑ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ
θαζαξνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β) Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ.
γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ
θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/0905-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία
αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο
ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
ΚΑΣΑΡΣΙΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. ηελ
πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.
Ζ χκβαζε, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
Α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
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Β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
Γ. Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά θαη ηελ πνζφηεηα
Γ. Σελ ηηκή
Δ. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ
Σ. Σηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ζ. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Θ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
Η. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή
αλάζεζεο εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν Αλάδνρνο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο
επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο
παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ
Αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε
ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε
έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε
φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ
θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
ΔΓΓΤΖΔΙ
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α'13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα
θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή
λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη' επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ
νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο
φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη
ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο
εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
3.1.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΝΗΑ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ.
3.2.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 4% ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ
εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο
ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ
παξαηάζεσλ επαπμεκέλνο θαηά έλα (1) επηπιένλ κήλα.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ
απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ
αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε.
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1.
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο.
2.
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη ηελ απξφζθνπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ , θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο θαη ηπρφλ
παξαηάζεσλ απηήο θαη νθείιεη λα ηηο παξέρεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο.
3.
Ο Αλάδνρνο , εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην
ζπκθσλεηηθφ - ζχκβαζε (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
4.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ
απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί
ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
5.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο
ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ
Ν 4412/2016.
6.
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα εθηειέζεη ην ζπκθσλεηηθφ - ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα
ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηή πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε
εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ - ζχκβαζεο.
7.
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα θαη ην Νφκν θαη ζε
ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα. ε
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
8.
Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
9.
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.

Ο εξγνδφηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ νπ γηαηξνχ εξγαζίαο, ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο ην αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ,
ρψξνπο, εγθαηαζηάζεηο, ζπζθεπέο θαη γεληθά ηα απαξαίηεηα κέζα θαη βαξχλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο.



Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ην γηαηξφ εξγαζίαο θαη ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ
εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3850/2010.
Καηά ηα ινηπά, νη ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνδφηε θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν
Πξνκεζεπηήο, κεηά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ θαη αθνύ πξνζθνκίζεη ηε ζύκβαζε ππνγεγξακκέλε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζθνκίδεη
ηαπηόρξνλα θαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
1)Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
2) Πηζηνπνηεηηθό Αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).
3) πνηληθό κεηξών έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ.
5) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο, ηίηιν εηδηθόηεηαο θαη βεβαίσζεο εγγξαθήο ζε νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν. (Αθνξά ππνςήθηνπο Ιαηξνύο ηεο
Δξγαζίαο).
6) Πηζηνπνηεηηθό όηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην. Αθνξά ηηο ΔΞ.Τ.Π. (ε βεβαίσζε λα έρεη εθδνζεί εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ
απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο).
7) Άδεηα ιεηηνπξγίαο (ζε πεξίπησζε ΔΞ.Τ.Π.Π), ζε ηζρχ.
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 103 – 105 ηνπ Ν. 4412/2016 θη ελ
γέλεη ζην Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΖ
1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο:
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α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ
ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 θαη κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
ή
β) εάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη θεξπρζεί έθπησηνο θαη
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ
δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη
δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016,
ζη)

γηα

άιινπο

επηηαθηηθνχο

ιφγνπο

δεκνζίνπ

ζπκθέξνληνο

φπσο

ηδίσο

δεκφζηαο

πγείαο

ή

πξνζηαζίαο

ηνπ

πεξηβάιινληνο.

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα,
εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν 4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
ΔΝΝΟΜΖ ΠΡΟΣΑΙΑ
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο ππνβάιινληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ηα άξζξα 127, 205 & 205Α ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.
H πληάμαζα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΧΣΖ ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΖ
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ:


Ο γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά,
ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν γηαηξφο εξγαζίαο
θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/10. Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη
δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο
θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ.

ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ:


Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή
ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ
εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο
πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, γηα ηελ θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ
εξγνδφηε.



Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ:
α. Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη
ηελ εθαξκνγή ηνπο.
β. Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο.
γ. Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ.
δ. Δπηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο
θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο.
ε. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ γηα ην πξνζσπηθφ φπσο
ζπληζηψληαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκψλ αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο . Δπίζεο αλαιακβάλεη θαη ζπλερίδεη ηελ
ηήξεζε ηνπ Αξρείνπ Δκβνιηαζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ Πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, αζζέλεηεο ησλ εξγαδφκελσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη
επίπησζε ζηελ πγεία.



Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ
κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ
γηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε
επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο
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εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηνπο
Τπνπξγνχο Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Τγείαο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ηε ζπλέρεηα ν γηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη
δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε.


Γηα θάζε εξγαδφκελν, ν γηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ
θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε
θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ
εξγαδφκελνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη γηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν
εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν εξγαδφκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδφκελν πνπ
αθνξά.



Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ
πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα
απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην:
α. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία,
β. γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
γ. γηα ηε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ παξνρψλ.



Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξνχληαη κε ηηο
δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» αληίζηνηρα (ΦΔΚ 50Α´). ε πεξίπησζε πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23
ηνπ Ν.2472/1997.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε.

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ


Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο
ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.



Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ.



Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο
Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα.



Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο
απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή
εξγαζίαο θαη κφλν.

ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΔΞ.Τ.Π.Π.
1.

Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζπκβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα
θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηελ
ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε.

2.

Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε
επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Πξφλνηαο, ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ
παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο.

3.

Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία
ζπκβάιιεηαη.

4.

Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη
ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ επηρείξεζε.

5.

Καηαγγειία, ιχζε ή αιιαγή ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθσλία γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ε θάζε πεξίπησζε ε
θαηαγγειία, ε ιχζε ή ε αιιαγή ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.

6.

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί.

7.

Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν
πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ θαη γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη.
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8.

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ. ηελ
πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΧΡΧΝ ΔΣΖΙΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
(βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 6505 / 09-05-2022 εγγξάθνπ ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο )
α/α

ΔΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

1

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟ
ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ (ΠΑΡΑΨΑΣΡΗΚΟ,
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ, ΗΑΣΡΗΚΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟ)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΥΖΜΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

2

ΤΝΟΛΟ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ

ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ,
ΝΟΖΛΔΤΣΙΚΟ, ΙΑΣΡΙΚΟ,
ΠΑΡΑΨΑΣΡΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ,
ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ, ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΝΣΔΛΔΣΖ

Α

ΧΡΔ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
(ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ )
20

0,8

25

33,6
56

3

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ
ΚΙΝΓΤΝΟΤ

438

Β

0,6

Γ

0,4

175,20

ΤΝΟΛΟ

229

Πξνζόληα ηαηξνύ εξγαζίαο
1. Καζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο κπνξνχλ λα αζθνχλ:
α) Οη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο,
β) Οη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηίηιν νηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, πιελ ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, θαη έρνπλ εθηειέζεη θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο
πξν ηεο 15εο Μαΐνπ 2009,
γ) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο ζπλερψο επί επηά (7) ηνπιάρηζηνλ έηε κέρξη θαη ηηο 15
Μαΐνπ 2009.
2. Οη ηαηξνί ηεο παξ. 1 κπνξνχλ λα αζθνχλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο, ρσξίο άδεηα ησλ
ζπιιφγσλ απηψλ.
Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.)
Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. γηα λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
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1.
Α/Α

ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ/
ΑΠΑΝΣΖΖ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

ΝΑΗ

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ:


Ο γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδφκελνπο
θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν
γηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/10. Ο εξγνδφηεο
έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε
απηφ ην βηβιίν.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε
ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή
θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο,
εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ
βνεζεηψλ.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο
εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκα θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο
ηεο ζέζεο εξγαζίαο.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν
ή κε, ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ.

1

ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ:


Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε
εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε
πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο, χζηεξα απφ αίηεκα ηεο
επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν.
Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα
απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ
θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ
απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο
επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, γηα ηελ
θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε.



Δπηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο
ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ:
α. Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη
κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
β. Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο.
γ. Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ.
δ. Δπηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο.
ε. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί
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πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ γηα ην πξνζσπηθφ φπσο ζπληζηψληαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή
Δκβνιηαζκψλ αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο . Δπίζεο αλαιακβάλεη θαη
ζπλερίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ Αξρείνπ Δκβνιηαζηηθήο Δπάξθεηαο ηνπ Πξνζσπηθνχ φισλ ησλ
βαζκίδσλ.


Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, αζζέλεηεο
ησλ εξγαδφκελσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα
νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία.



Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ
εξγαζίαο ηνπο.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ
εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε
πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε
ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π. ή ζε
θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο θαη Τγείαο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ηε ζπλέρεηα ν
γηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ.
Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ
εξγνδφηε.



Γηα θάζε εξγαδφκελν, ν γηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν.
Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο
εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ
εξγαδφκελνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη
γηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο ν
εξγαδφκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη
ζηνλ εξγαδφκελν πνπ αθνξά.



Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ
ηνπ εξγαδφκελνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα
ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο απαξαίηεην:
α. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία,
β. γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη
γ. γηα ηε ζεκειίσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε θνηλσληθψλ
παξνρψλ.



Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ Ν.2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ
αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» αληίζηνηρα (ΦΔΚ 50Α´).
ε πεξίπησζε πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ Ν.2472/1997.



Ο γηαηξφο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε Γηνίθεζε.
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Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο.



Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ.



Ο ηερληθφο αζθάιεηαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθφ ζρεηηθφ δήηεκα.



Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή
ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ
Δ.Τ.Α.Δ. ή ηνλ εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ
επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν.

ΝΑΗ

ΑΡΜΟΓΙΟΣΖΣΔ ΔΞ.Τ.Π.Π.
1. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία
ζπκβάιινληαη. ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, κέηξεζεο
ή εμέηαζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη
απφ ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη ζηα βηβιία πνπ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε.
2.Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ
εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ
νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ
εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή Γηεχζπλζε, ην
πξψην δίκελν θάζε έηνπο.
3. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά
ηφζν ηελ ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη.
4.Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο,
θάζε ζηνηρείν πνπ δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθνπλ κε ηελ επηρείξεζε.
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5.Καηαγγειία, ιχζε ή αιιαγή ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθσλία γηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαγγειία, ε ιχζε ή ε αιιαγή ηεο
ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε
Δξγαζίαο.

NAI

6.Οη ππνρξεψζεηο θαη νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη ε ΔΞ.Τ.Π.Π., θαηά θαλέλα ηξφπν δε
κεηαθέξνληαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνιεί.
7. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηνπ
γηαηξνχ εξγαζίαο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε
επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή
εμνπιηζκφ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ
θαη γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη.
8.Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δε δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα
κέζα ή εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, φπσο γηα δηελέξγεηα
κεηξήζεσλ, εμεηάζεσλ θιπ, νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ.
ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρεηηθή κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε.

Πξνζόληα ηαηξνύ εξγαζίαο
4

1. Καζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο κπνξνχλ λα αζθνχλ:

NAI

α) Οη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο,
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β) Οη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηίηιν νηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, πιελ ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, θαη έρνπλ
εθηειέζεη θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο πξν ηεο 15εο Μαΐνπ 2009,
γ) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο
ζπλερψο επί επηά (7) ηνπιάρηζηνλ έηε κέρξη θαη ηηο 15 Μαΐνπ 2009.
2. Οη ηαηξνί ηεο παξ. 1 κπνξνχλ λα αζθνχλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο
ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο, ρσξίο άδεηα ησλ ζπιιφγσλ απηψλ.
.
Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.)
5

Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. γηα λα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα
θαηέρνπλ ζρεηηθή άδεηα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

NAI

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξόκελν είδνο κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε
ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο
νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΗ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη
πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη.
Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη
νδεγίεο, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:
1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα
δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή
πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή
θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο
πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.
3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά
Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο
κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.
4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει.
4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε
αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ
ΤΠΖΡΔΙΑ

ΠΔΡΙΓΑΡΦΖ
ΤΠΖΡΔΙΑ

ΣΙΜΖ
ΔΣΖΙΑ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΚΑΘΑΡΖ
ΑΞΙΑ
ΓΙΔΣΖ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΔΛΙΚΖ ΣΙΜΖ
ΓΙΔΣΟΤ
ΤΜΠΛ. ΦΠΑ

.
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπψλπκν:

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σφπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:
Σφπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):

Σει:
Οδφο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε αξηζκφ………. γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «………….» σο λφκηκνο εθπξφζσπνο/κέινο ηνπ
Γ../δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο/ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο …….κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε,
ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,
παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,
ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,
δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ
επηιεγεί,
ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Ζκεξνκελία:

……….20……
Ο – Ζ Γει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.
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