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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Καρπενήσι,  7/7/2020 
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ  Ε Υ Ρ Υ Τ Α Ν Ι Α Σ 

 Αρ. πρωτ.:879       
 
  

 
 

Ταχ. Δ/νση: 
 

Προυσιωτίσσης 6,                            
36100 Καρπενήσι 

             
   

 Γραφείο Διοικητή  
Τηλέφωνο: 22373–50501-507-508  

FAX: 22370–25894  
E-mail: ikp-gramm@jmc.gr 

 
 

 

 
       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας λαμβάνοντας υπόψη:  
 Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/18-10-1985, τ. Α΄) περί «Υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3850/10. 
 Το Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/21-6-1988, τ. Α΄). 
 Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988, τ.Β΄) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/14-3-1989 τ. Α΄). 
  Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996, τ. Α΄) 
 Το Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/26-5-1999 τ. Α΄) 
 Το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/3-8-1999, τ. Α΄) 
 Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) όπως ισχύουν. 
 Την 12370/1435/22-04-2013 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 13 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20-03-2020 

τ. Α’) όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 4683/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 83/10.04.2020. 
 Την υπ΄αριθ.449/21-4-2020 σχετική Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογισμό του Διοικητή του Θεραπευτηρίου. 
  Το γεγονός ότι από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της άνω τεχνικής έκθεσης έχει μεταβληθεί ο αριθμός 

των υπαλλήλων του Θεραπευτηρίου , με αποτέλεσμα σήμερα να υπηρετούν  σαράντα τέσσερις (44) 
μόνιμοι υπάλληλοι,  δεκαεννιά (19) με συμβάσεις ΙΔΟΧ και ένας (1) Μαθητείας ΕΠΑΛ, συνολικά εξήντα 
τέσσερις (64) εργαζόμενοι και επομένως ο Φορέας εξακολουθεί να έχει υποχρέωση απασχόλησης Τεχνικού 
Ασφαλείας χωρίς αλλαγή στην οικονομική μελέτη (ελάχιστο όριο 75 ώρες ετησίως) 

 Το Αριθ.πρωτ. 450/22-4-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006794893) Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητή του 
Θεραπευτηρίου για την  ανάγκη σύναψης σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός 
έτους  (75 ώρες ετησίως), ενδεικτικού προϋπολογισμού 35€/ώρα και  2.625,00 Ευρώ σύνολο, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ. 449/21-4-2020 σχετικής Τεχνικής Έκθεσης – Προϋπολογισμού. 

 Την αριθμ.58/14-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΝΗ465ΙΨ4-1Φ5, ΑΔΑΜ:20REQ006806496) απόφαση έγκρισης του 
Δ.Σ του Θεραπευτηρίου 

 Την  αριθ. 97/1-6-2020, (ΑΔΑ: 6ΖΣ0465ΙΨ4-Ζ9Ξ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

προβαίνει σε έρευνα αγοράς με την διαδικασία της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας με κριτήριο 
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κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής. Οι 

προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας 

(Προυσιωτίσσης 6 ,ΤΚ 361 00, στη Γραμματεία ,έως 20-7-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30΄. 

 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα επιστρέφεται στον προσφέροντα 

ως εκπρόθεσμη. 

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

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την Πρόσκληση (Θεραπευτήριο Χρόνιων 

Παθήσεων Ευρυτανίας). 

 Ο αριθμός της Πρόσκλησης   (879/7-7-2020) 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, mail) 

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

τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο 

απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«Οικονομική προσφορά». 
 

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

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

αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση 

ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υπο-φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

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

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 

(Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων 

της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα 

έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

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

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

υποβληθεί. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες 

ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
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Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές ενστάσεις 

κατά της παρούσας διακήρυξης. 

1. Η Πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) και στον ιστότοπο του Θεραπευτηρίου 

(https://www.thevrytanias.gr/ ). 

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές –Φύλλο συμμόρφωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ : Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
του ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 
 
 
 

ΛΑΠΠΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 

Τίτλος προμήθειας/ CPV «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  (CPV- 

71317210-8 ) 

Προϋπολογισμός Δαπάνης 

                ΩΡΕΣ/ΕΤΟΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

75ώρες 

(Κατηγορία Γ, Υπάλληλοι 64:   64*0,4= 
25,06 ώρες/έτος. 

Ελάχιστος χρόνος Ν.3850/2010 άρθρο 
21 &2 : 75 ώρες/έτος) 

Τιμή/ώρα και 
σύνολο Δαπάνης 

35€/ώρα  

   35*75=2.625,00 €    
 

Χρηματοδότηση  ΚΑΕ 0413 

Τόπος υποβολής προσφορών Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας  (Γραμματεία) 
Προυσιωτίσσης 6,  ΤΚ 36100 

Δικαίωμα συμμετοχής Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 
μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

  κράτος-μέλος της Ένωσης 
  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων 

  τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 
Προσφορών 

Σφραγισμένες προσφορές 

Καταληκτική Ημερομηνία 
Υποβολής Προσφορών 

20-07-2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:30΄ 

Ημερομηνία Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού 

21-07-2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00. 

Τόπος Διεξαγωγής 
Διαγωνισμού 

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας   

Δημοσιότητα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 ΚΗΜΔΗΣ 

https://www.thevrytanias.gr/ 

Χρόνος ισχύος προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

Χρόνος πρόσβασης 
συμμετεχόντων στις 
προσφορές 

Δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών. 
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Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Προσφορά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον υποφάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τοποθετούνται: 

 
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με 
το Παράρτημα Γ΄. 

o Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Γ΄. 

o Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των 
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ). 

 
Για τις παρακάτω περιπτώσεις την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν : 

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και 
Ε.Ε.) 

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους 
Συνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου. 

 Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή 
κοινοπραξίας. 
 

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης όπου απαιτούνται. Ενδεικτικά: 
o Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την 
αρμόδια αρχή. 
o Ανακοίνωση – παραστατικό εκπροσώπησης και δικαιώματος 
υπογραφής 
 

Στον υποφάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετούνται: 

 
1. Τα τεχνικά στοιχεία και έγγραφα (άδειες, πιστοποιητικά, κλπ) που 

αποδεικνύουν την ικανότητα συμμετοχής και τα απαραίτητα 
προσόντα όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1. 

               της παρούσης πρόσκλησης. 
2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το φύλλο συμμόρφωσης όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.2 της παρούσης 
πρόσκλησης, με ένα προς ένα όλα τα αναγραφόμενα και με την 
 ίδια σειρά. 

 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν 
καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία 
των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής. 
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Οικονομική Προσφορά Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετείται: 
 
Επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένος ο πίνακας οικονομικής προσφοράς 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της 
παρούσας πρόσκλησης. 

 

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόμισμα  Ευρώ (€) 

Διενέργεια Διαγωνισμού 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 
προσφοράς, εφόσον προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο ελέγχει την 
πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις 
τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων 
από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 

2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγιστεί κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αμέσως, 
(όποτε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικής ) είτε 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο με ειδική 
πρόσκληση αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική 
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 

3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η αρμόδια 
επιτροπή ανακοινώνει τις τιμές σε όλους τους συμμετέχοντες των 
οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και συντάσσει το ανάλογο 
πρακτικό με τα σχετικά αποτελέσματα. 

5. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς 
το αρμόδιο όργανο του Θ.Χ.Π.Ε , όλα τα σχετικά έγγραφα, τους 
φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού στα οποία 
διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη τη γνώμη της περί του 
συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να 
προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Θ.Χ.Π.Ε: 

 την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 
 τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του 

με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν 
συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 
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Προσφορά Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των 
υπηρεσιών. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται. 

 
Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το 
ζητούμενο απορρίπτονται.(120 ημερολογιακές ημέρες) 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 
Βάση της Τιμής. 
Η συνολική τιμή δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό. 

Ενστάσεις Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

Εγγυήσεις Δεν απαιτούνται 

 

Κυρώσεις σε βάρος του 
προμηθευτή 

Εκτός από   τις   κυρώσεις   που προβλέπονται στον Ν.4412/2016,  ο 
Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει 
στο Θεραπευτήριο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 
σύμβασης. 

 

 

 

 

Κατακύρωση 
αποτελεσμάτων – 
Υπογραφή Σύμβασης 

Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση της τιμής στις προσφορές που 
θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 
Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση (ν.4412/2016 Άρθρο 
90). Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 
(ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου και θα ανακοινωθεί εγγράφως 
στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. 

Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Θ.Χ.Π.Ε αποστέλλει σχετική 

ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την 
εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των 
δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του 
Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-
υπηρεσία ή αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το 
προϊόν-υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος Ιατρός Εργασίας θα καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που θα 
του ζητηθούν από την Επιθεώρηση Εργασίας η οποία και θα ελέγξει και 
το νομότυπο της ανάθεσης. 

 

Δικαίωμα ματαίωσης 

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το 
δικαίωμα: 
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α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του 
διαγωνισμού 

 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την 

επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών 
της Διακήρυξης 

 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

 

          δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. 
του ν.4412/2016. 

Ρήτρα Ηθικού 
περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 
απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Β.1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1. Πτυχίο: 

 
i. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής με ειδίκευση στην ιατρική της εργασίας. 

 
Εναλλακτικά: 
 

ii. α.  Πτυχίο Ιατρικής σχολής  οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και  
β.  Συμβάσεις που να αποδεικνύουν ότι ο ιατρός έχει εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε 
επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009. 
 
Εναλλακτικά: 
 

iii. α. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής χωρίς  ειδικότητα, και 
β. συμβάσεις που να αποδεικνύουν ότι ο ιατρός έχει ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε 
επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009. 
 
Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα 
πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας. 
 
 

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 
 
3.Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο. 
 
4.Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες 
ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών. 
 
5.Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. 

 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. 
 
Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ και υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από 
τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση του 
έργου. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 67ΣΨ465ΙΨ4-ΟΕΚ
20PROC006990065 2020-07-08



10 
 

Β.2  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
(σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3850/2010) 

 

1. Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές 

στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους 

τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των 

εργαζομένων. Ο γιατρός εργασίας καταχωρεί τις γραπτές 

υποδείξεις στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/10. Ο 

εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 

υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

2. Ειδικότερα, ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε 

θέματα: 

α.  σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της 

παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων, 

β. λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών 

και προμήθειας μέσων εξοπλισμού, 

γ. φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και 

υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των 

θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης 

της παραγωγικής διαδικασίας, 

δ. οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

ε. αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους 

υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης 

μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμα και 

με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

3.Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να 

επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας 

εργαζομένου 

 

 

         ΝΑΙ 
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Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
(σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3850/2010) 

 

1. Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των 

εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την 

πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε 

περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή 

εργασίας, ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων, όταν αυτό δεν ορίζεται από το 

νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και 

μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 

εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την 

καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, 

αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 

εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί  

στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να 

εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και 

μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την 

κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 

2. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της 

υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το 

σκοπό αυτό: 

α. επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει 

οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των 

παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

β. επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών 

μέσων προστασίας. 

γ. ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, 

αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και 

προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 

δ. επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους 

εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 

εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 

ε. παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή 

 

 

 

ΝΑΙ 
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αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των 

εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της 

νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

 Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και 

επιχειρησιακό απόρρητο. 

4. Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης 

στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες των εργαζόμενων που 

οφείλονται στην εργασία. 

5. Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον 

εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιοδήποτε παράγοντα στο 

χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο 

εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι' 

αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών 

εργασίας τους. 

7. Ο γιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου 

του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τους 

εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα 

της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο 

καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του 

γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

8. Ο γιατρός εργασίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 

του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, Σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει την 

κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους 

εργαζόμενους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές 

εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π. 

(Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) ή σε 

κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε 

προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες 

μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας 

λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των παραπάνω εξετάσεων 
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και τα αξιολογεί. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή 

της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 

9. Για κάθε εργαζόμενο, ο γιατρός εργασίας της 

επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον 

καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό 

βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα 

αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε 

φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. 

Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού 

βιβλιαρίου του εργαζόμενου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της 

αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι γιατροί του 

ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, 

καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της 

σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που 

αφορά. 

10.    Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο 

ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζόμενου, 

στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των 

ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός 

υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της 

παραγράφου«9», άρθρο 18, Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά 

δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του 

εργαζόμενου, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) 

για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια 

συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων του 

εργαζόμενου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 

11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται 

στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της παραγράφου «10» 

τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων «21» και «22» του 

Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα. Σε περίπτωση 

περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του 

Ν.2472/1997.  

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα 

θέματα που αφορούν την τήρηση και το περιεχόμενο του 

ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου, τη συλλογή και 

επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη συγκατάθεση και 

επιμέλεια του εργαζομένου, την επιβολή των κυρώσεων της 

παραγράφου 11 και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την 

εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
(σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3850/2010) 

 

1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση 

τυχόν βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, 

όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε 

εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη 

νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει 

στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του 

Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο 

εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και 

υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική. 

2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού 

οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόμενο 

πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό 

περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον 

εργαζόμενο. 

 

 

 

ΝΑΙ 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3850/2010) 

 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας υποχρεούνται 

κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, 

πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν, κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την 

Επιτροπής Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή τον 

εκπρόσωπο των εργαζομένων. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός εργασίας οφείλουν να 

παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των 

εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό 

σχετικό ζήτημα. 

4. Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και 

συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του γιατρού εργασίας, 

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 

στην Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η 

διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

 

 

 

ΝΑΙ 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   
ΕΞ.Υ.Π.Π. (σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3850/2010) 

 

1.       Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. συνδέονται με κάθε επιχείρηση με 

γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας και στους εκπροσώπους των εργαζομένων 

ή αλλιώς ανακοινώνεται στους εργαζομένους της επιχείρησης. 

Στη σύμβαση αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν.3850/2010. 

2. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης μιας 

επιχείρησης με ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία 

για θέματα αρμοδιότητας της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση η 

καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει να είναι 

αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας. 

3. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει με τη 

σύμβαση η ΕΞ.Υ.Π.Π. κατά κανένα τρόπο δεν μεταφέρονται σε 

εργαζομένους που απασχολεί. 

 

 

ΝΑΙ 

(μόνο για 

ΕΞ.Υ.Π.Π) 
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4. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες της 

παραγράφου 1, πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό με 

την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, 

καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να 

πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το 

σκοπό αυτόν και για καθεμία από τις επιχειρήσεις με τις οποίες 

συμβάλλονται. 

5.  Όταν οι επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται οι 

ΕΞ.Υ.Π.Π. δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως για τη διενέργεια 

μετρήσεων, εξετάσεων κ.λπ., οι ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορούν να διαθέτουν 

δικά τους μέσα ή εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή γίνεται 

σχετική αναφορά στη γραπτή σύμβαση της παραγράφου  

6. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να τηρούν φακέλους για 

καθεμία επιχείρηση, με την οποία συμβάλλονται. Στους φακέλους 

καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης, έρευνας, μέτρησης ή 

εξέτασης που σχετίζεται με την επιχείρηση. Οι καταχωρήσεις 

αυτές πρέπει να καταγράφονται από την ΕΞ.Υ.Π.Π. και στα 

βιβλία, τα οποία υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. 

7. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρούν αναλυτικά δελτία παρουσίας κάθε 

τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας με το χρόνο 

απασχόλησής τους σε κάθε επιχείρηση, συγκεντρωτικό πίνακα 

των οποίων υποβάλλουν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πρώτο 

δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης συντάσσουν ετήσια 

έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλουν στην παραπάνω 

Γενική Διεύθυνση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους. 

8. Ανάλογες υποχρεώσεις με αυτές της προηγούμενης 

παραγράφου έχουν και τα άτομα εκτός των επιχειρήσεων που 

αναλαμβάνουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας και ιατρού 

εργασίας. 

9. Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το 

επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την 

επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται. 
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10. Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της 

αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας κάθε στοιχείο που τους ζητείται, 

για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με βάση τη σύμβαση. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

1. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις υποδείξεις 

των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και γενικά 

να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους 

ελέγχους. 

  Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, 

θέτει στη διάθεσή τους, το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, 

χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα 

και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. 

2.  Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται 

με κάθε λεπτομέρεια στα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Ζ΄ του 

Ν.3850/2010.  

 

 

ΝΑΙ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 
 
ΠΡΟΣ(1): 

 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 
Ο – Η Όνομα: 

 

 
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 
Ημερομηνία γέννησης(2): 

 
Τόπος Γέννησης: 

 
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 

 
Ημερ/νια έκδοσης 
Ταυτότητας : 

 

 
Τόπος 
Κατοικίας: 

 

 
Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:
1) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών  προδιαγραφών 
και της Πρόσκλησης αριθ.πρωτ. 879/7
2) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον 
αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.
3) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 
Επώνυμο: 

 

 

 

 

 

 
Τηλ: 

 

 
Οδός 
: 

  
Αριθ:

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών  προδιαγραφών 
/7-7-2020. 

υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον 
αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις. 
) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου

στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

18 

 

Αριθ: 
  

ΤΚ: 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών  προδιαγραφών 

 

υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον 

 

) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

 

στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
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2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαι
του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσ
4198/2013 (Α΄ 215). 
4) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
5) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

6) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχ
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.
7) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο ………………………
…………………………………………………………………………..
8) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών
9) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η
10) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 
που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4)
11) Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης στον Διαγω
την ημερομηνία έγγραφης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όλα τα
δικαιολογητικά που θα μου ζητηθούν
12) Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες.

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα. 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii
του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

ωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.20
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

11, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσ

) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

γραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχ
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

ραμμένος στο οικείο …………………………………………………..………... και το ειδικό επάγγελμά
…………………………………………………………………………..με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα. 
) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών
) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 

συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 
) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4)
Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης στον Διαγωνισμό, θα προσκομίσω εντός δέκα (1

την ημερομηνία έγγραφης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όλα τα
που θα μου ζητηθούν. 

) Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες. 
Ημερομηνία:

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
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300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, 
όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

195 της 25.6.1997, σ.1) και 
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
iii) Απάτη, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
ωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

) παιδική εργασία και άλλες μορφές 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

11, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και  
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

 

) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

γραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
 

) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

και το ειδικό επάγγελμά μου είναι 
 

 

) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. 
 

διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των 
 

 

) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο 
πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . (4) 

νισμό, θα προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία έγγραφης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όλα τα σχετικά 

 

Ημερομηνία: / / 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κατατίθεται υποχρεωτικά στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

                   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/ Α Είδος - Υπηρεσία Μ/Μ Ποσότητα Αξία 
ώρας  

Αξία 75 ωρών 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Υπηρεσίες    Ιατρού Εργασίας  ΩΡΑ 75     

       
 

 
 
Θα συμπληρωθούν από τους συμμετέχοντες οι στήλες στοιχεία προσφοράς. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                   Ο-Η Υπογράφ. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     (ονομ/μο,  υπογραφή, σφραγίδα) 
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