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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

Αχαρνές,  19-02-2016                                                         

Α.Π.: 642 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 1/2016 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του 

ν.3850/2010» 

 

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), έχοντας υπόψη: 

A. τις διατάξεις:  

1. του Ν.3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων» (Α’ 84), 

2. του άρθρου 29 του Ν.3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 

ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), 

3. των άρθρων 2 και 3 του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α’ 32), 

4. της υπ’ αριθμ. Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498/18.8.2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Ιατροί 

Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της 

Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων» (Β’ 1775), 

5. της υπ’ αριθμ. 21387/1248/25.6.2014 Εγκυκλίου «Άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας 

σε περιοχή άλλου ιατρικού συλλόγου» του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλιση και 

Πρόνοιας,  

6. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), 

7. του N.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160), 

8. του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 

9. του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194), 

10. της με αρ.πρωτ. 1125529/8239/989/Β0014/ΠΟΛ.1168/16-12-2008 εγκυκλίου του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Απαλλαγή από ΦΠΑ των ιατρών εργασίας – 
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Κοινοποίηση της αριθ. 297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.», 

11. του Ν.272/1976 «περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

(Ι.Γ.Μ.Ε.)» (Α’ 50), 

12. της υπ’ αριθμ. 12935/23.6.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Επανασύσταση του 

Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του Ε.Κ.Β.Α.Α.» (Β΄ 1247), 

13. του από 05/03/2003 Κανονισμού Προμηθειών του Ι.Γ.Μ.Ε. (Β’ 274), 

B. το υπ’ αρίθμ. 46/01/17.02.2016 Δελτίο Παραγγελίας του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 

Προστασίας και Πρόληψης του ΙΓΜΕ, για την Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

Ιατρού Εργασίας του ν.3850/2010. 

C. την από 17.02.2016 έγκριση του Γενικού Διευθυντή ΙΓΜΕ της διενέργειας του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού του ως άνω 46/01/17.02.2016 Δελτίου Παραγγελίας. 

D. την υπ’ αρίθμ. 17/628/17-02-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΥΗΖ465ΥΛΩ-Η7Υ). 

E. Τον κατάλογο ιατρών της ιστοσελίδας του Ιατρικού Συλλόγων Αθηνών (http://www.isathens.gr) 

και τους σε αυτόν περιλαμβανόμενους Ιατρούς Εργασίας. 

προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό 

με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή 

υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του ν.3850/2010, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καθώς και του συνημμένου Παραρτήματός 

της, που αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Προϋπολογισμός: € 6.536,00 για 172 ώρες απασχόλησης. Περιλαμβάνεται δικαίωμα προαιρέσεως 

40 ωρών, προϋπολογισμού € 1.520,00. Το τίμημα απαλλάσσεται ΦΠΑ.  

CPV:  85121200-5 «Ιατρικές υπηρεσίες παρεχόμενες από ειδικευμένους γιατρούς» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:  

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό 

Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677.  

 

2. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 

Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Διέπεται από τον Ν.272/1976 (Α 50) και την Κ.Υ.Α. αριθμ.12935/2015 (Β 1247). 

 

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 

Αχαρναί Τ.Κ. 13677.  

Υπεύθυνη υπηρεσία επί της διαδικασίας ανάθεσης:  

Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Πληροφορίες:  Π. Αναγνωστοπούλου, Τηλ.: 213 1337372, FAX: 213 1337140 

Υπεύθυνη υπηρεσία επί του τεχνικού αντικειμένου:  

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης. 

Πληροφορίες: Ν. Ξηρόκωστας, Τηλ.: 213 1337147, FAX: 213 1337440 

http://www.isathens.gr/
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4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, 

Αχαρναί Τ.Κ. 13677. 

Υπεύθυνη υπηρεσία: 

Πρωτόκολλο ΙΓΜΕ, για την Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

No 1/2016 για την «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του 

ν.3850/2010.». 

 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 4/3/2016 και προ της έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

 

6. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  

Παρασκευή, 4/3/2016 και ώρα 11.00 π.μ. στο κτίριο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Σπ. Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί Τ.Κ. 13677. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού 

Εργασίας, τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν.3850/2010, ιδίως του Κεφαλαίου Β’ 

αυτού, και από τους όρους της παρούσης προκήρυξης, για τις ανάγκες προαγωγής της υγείας 

(πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, προστασία της υγείας, εξάλειψη συντελεστών του 

κινδύνου εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών, ενημέρωση, κλπ) και της ασφάλειας 

κατά την εργασία του προσωπικού των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Μονάδων 

του ΙΓΜΕ. 

 

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί είναι για ένα (1) έτος. Το Ι.Γ.Μ.Ε. διατηρεί 

το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την σύμβαση για τουλάχιστον ένα (1) επιπλέον έτος, με 

τους ίδιους όρους (τεχνικούς, οικονομικούς κ.λ.π.), υπό την επιφύλαξη μεταβολής του κατά 

νόμο απαιτούμενου ετήσιου χρόνου απασχόλησης και τιμαριθμικής μεταβολής του ωριαίου 

κόστους απασχόλησης.  

 

9. ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

α. Ο τόπος απασχόλησης του Αναδόχου Ιατρού Εργασίας είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΙΓΜΕ 

και οι έξι Περιφερειακές Μονάδες του ΙΓΜΕ, στην Ξάνθη, στην Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, 

στην Πρέβεζα, στην Τρίπολη και στο Ρέθυμνο. 

β. Μετά από έγγραφη πρόταση του Αναδόχου Ιατρού Εργασίας και γνώμη της Επιτροπής 

Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του ΙΓΜΕ είναι δυνατόν να καθορισθούν, 

με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΙΓΜΕ και πρόσθετοι τόποι απασχόλησης που ήθελε 

προκύψει, όπως ενδεικτικά εργοτάξια, συνεργεία κ.λ.π., και εφόσον αυτό επιβάλλεται από 

τη νομοθεσία.  

 

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Ο κατά το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010 συνολικός χρόνος απασχόλησης του Αναδόχου Ιατρού 
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Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την υπαγωγή των οικονομικών δραστηριοτήτων του ΙΓΜΕ στην 

Κατηγορία Β’, καθορίζεται σε εκατόν τριάντα δύο (132) ώρες ετησίως (Συμβατικός Χρόνος 

Απασχόλησης, ΣΧΑ), όπως αναλυτικά υπολογίζεται στον παρακάτω Πίνακα Ι. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΟΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 

ΩΡΕΣ/ΕΤΟΣ 
για 0,6 Ω/ΕΤΟΣ/ 
/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ/ΕΤΟΣ 
(σε ΩΡΕΣ με 

στρογγυλοποίηση 
στον επόμενο 

ακέραιο) 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΑΧΑΡΝΕΣ) 156 93,6 94 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 
12 7,2 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 
10 6 6 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
12 7,2 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

(ΠΡΕΒΕΖΑ) 
8 4,8 5 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΡΕΘΥΜΝΟ) 
12 7,2 8 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 

(ΤΡΙΠΟΛΗ) 
5 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 215 129 132 

 

Το ετήσιο πρόγραμμα απασχόλησης στις επιμέρους εγκαταστάσεις του ΙΓΜΕ θα καθοριστεί με 

συνεννόηση του ΙΓΜΕ με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, και θα περιληφθεί στους όρους της σχετικής 

σύμβασης.    

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να απαιτηθεί και Πρόσθετος χρόνος απασχόλησης, όπως 

ενδεικτικά όταν επιβάλλεται στην περίπτωση της παρ. β’ του άρθρου 9 της παρούσης, ή όταν 

προσλαμβάνονται εργαζόμενοι κ.λ.π.. Η υλοποίηση της απασχόλησης αυτής εγκρίνεται με 

απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΙΓΜΕ, μετά από έγγραφη πρόταση του Αναδόχου Ιατρού 

Εργασίας και γνώμη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.). 

Ο μέγιστος Πρόσθετος χρόνος απασχόλησης (ΠΧΑ) ορίζεται σε 30% επί του Συμβατικού 

Χρόνου των 132 ωρών, ήτοι σε 40 ώρες (μετά από με στρογγυλοποίηση στον επόμενο 

ακέραιο).    

 

11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ:  

α.  Το συμβατικό ωριαίο κόστος αποζημίωσης των υπηρεσιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΣΩΚ)  

προϋπολογίζεται σε 38€ / ΩΡΑ πραγματικής απασχόλησης. 

Για τον ζητούμενο συνολικό ετήσιο Συμβατικό Χρόνο απασχόλησης των 132 ωρών, το 

συνολικά προϋπολογιζόμενο ετήσιο τίμημα ανέρχεται σε 132Ω x 38€ = 5.016,00€. 

β.  Το ωριαίο κόστος αποζημίωσης των τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΠΩΚ) 

προϋπολογίζεται σε 38€ / ΩΡΑ πραγματικής απασχόλησης. 

Για τον ζητούμενο συνολικό ετήσιο Πρόσθετο Χρόνο απασχόλησης των 40 ωρών, το 
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συνολικά προϋπολογιζόμενο ετήσιο τίμημα ανέρχεται σε 40Ω x 38€ = 1.520,00€. 

γ. Το ανωτέρω τίμημα (των παραγράφων α και β) των υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας 

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ του ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ. 

1125529/8239/989/Β0014/ΠΟΛ.1168/16-12-2008 εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών «Απαλλαγή από ΦΠΑ των ιατρών εργασίας – Κοινοποίηση της αριθ. 

297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.». 

δ. Στο συνολικά προϋπολογιζόμενο ετήσιο τίμημα περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες 

στις οποίες ήθελε υποβληθεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στις 

Περιφερειακές Μονάδες του ΙΓΜΕ, ή σε όποιον άλλο τόπο απασχόλησης εργαζομένων του 

ΙΓΜΕ προκύψει σχετική ανάγκη σύμφωνα με την παρ. β’ του άρθρου 9 της παρούσης, για 

τις οποίες θα αποζημιώνεται σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις για το τακτικό 

προσωπικό του ΙΓΜΕ.   

ε.  Σε περίπτωση εφαρμογής της ρήτρας μονομερούς παράτασης της σύμβασης, του άρθρου 8 

της παρούσας, τα Ωριαία Κόστη των ανωτέρω παραγράφων α’ και β’ θα 

αναπροσαρμόζονται (θετικά ή αρνητικά) κατά ποσοστό ίσο με την μεταβολή του µέσου 

∆είκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του δωδεκαµήνου του 

τελευταίου προ της παράτασης έτους, σε σχέση με του αμέσως προηγούμενου (πχ 

Ιανουάριος 2016 έως Δεκέμβριος 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015).  

 

12. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και ο ελάχιστος χρόνος 

ισχύος τους να ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές μέρες από την οριζόμενη προθεσμία παραλαβής 

των προσφορών.  

 

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ιατροί που κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της 

Ιατρικής της Εργασίας, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. α’ του άρθρου 16 του ν.3850/2010. 

Προσφορές από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα, με την μορφή «Εξωτερικών 

Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π., άρθρου 23 του Ν. 3850/2010) ή 

οποιαδήποτε άλλη, δεν γίνονται δεκτές. 

 

14. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Α. Τα ελάχιστα προσόντα και οι απαραίτητες προϋποθέσεις επάρκειας των υποψηφίων Ιατρών 

Εργασίας,  είναι τα ακόλουθα:  

1. Να είναι ικανοί για εργασία. 

2. Να έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές.  

3. Να είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος 

4. Να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική άσκηση εργασίας υπαίθρου. 

5. Να είναι κάτοχοι του ακαδημαϊκού τίτλου της ειδικότητας "Ιατρική της Εργασίας". 

6. Να έχουν ασκήσει τα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για τουλάχιστον 3.360 ώρες 

πραγματικού χρόνου απασχόλησης, έως την 31.01.2016.  

7. Να είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής της 
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χώρας. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να έχουν γνωστοποιήσει στον Ιατρικό 

Σύλλογο Αθηνών ότι πρόκειται να ασχοληθούν στην περιοχή αρμοδιότητάς του.  

8. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογό τους. 

9. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως ποινικά. 

Β. Για τον προσδιορισμό της συμφερότερης προσφοράς δύνανται να αξιολογηθούν και 

πρόσθετα προσόντα, ήτοι α) Μεταπτυχιακοί τίτλοι, Διδακτορικά, κλπ σχετικοί με την 

ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, β) προϋπηρεσία στην άσκηση καθηκόντων Ιατρού 

Εργασίας, επιπλέον της ελάχιστης ζητούμενης της παραγράφου 14.Α.5 της παρούσης, και 

έως 8.400 ώρες πραγματικού χρόνου απασχόλησης έως την 31.01.2016.  

 

15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Α. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, για 

την πιστοποίηση των προσόντων και των απαραίτητων προϋποθέσεων της παραγράφου 

14.Α, είναι τα ακόλουθα:  

1. Πιστοποιητικό παθολόγου και ψυχιάτρου ότι είναι ικανός για εργασία. 

2. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, τύπου Α΄ (για άνδρες υποψήφιους). 

3. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 

αλλοδαπής. 

4. Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. 

5. Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης 

υπηρεσίας υπαίθρου  

6. Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή σε οιονδήποτε ιατρικό σύλλογο 

της επικράτειας. 

7. Ακαδημαϊκό τίτλο της ειδικότητας «Ιατρική της Εργασίας». 

8. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι ασκεί την ειδικότητα «Ιατρική της 

Εργασίας». 

9. Έγγραφα τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας (αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις από εταιρίες, 

επιχειρήσεις κ.λπ.,) στην άσκηση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, με τις οποίες θα 

αποδεικνύεται ο ελάχιστος απαιτούμενος πραγματικός χρόνος απασχόλησης της 

παραγράφου 14.Α.5 της παρούσας.  

10. Πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί 

πειθαρχικά. 

11. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι ο υποψήφιος έχει γνωστοποιήσει 

στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι πρόκειται να ασχοληθεί στην περιοχή αρμοδιότητάς 

του.     

12. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής με την 

οποία οι προσφέροντες δηλώνουν ότι: 

Α. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως ποινικά.  

Β. H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Προκήρυξης, της 

οποίας έλαβαν γνώση και την οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και 

βεβαιώνουν την ακρίβεια των όσων δηλώνουν σε αυτήν. 

 

Β. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, για 

την πιστοποίηση των πρόσθετων προσόντων της παραγράφου 14.Β της παρούσας, είναι τα 

ακόλουθα: 
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1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι, Διδακτορικά, της ημεδαπής ή ισότιμα και αντίστοιχα της 

αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΟΤΑΠ και βαθμολογία τους.  

2. Έγγραφα τεκμηρίωσης πρόσθετης προϋπηρεσίας της παραγράφου 14.Β, κατ’ αντιστοιχία 

των προβλεπόμενων με την παράγραφο 15.Α.9 της παρούσας.  

 

Γ. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του 

Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό, ή 

Δικηγόρου.  

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του 

κατά το νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους 

απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

16. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α. Γενικά  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται περιλαμβάνοντας δύο διακριτές ενότητες, των 

Δικαιολογητικών και της Οικονομικής Προσφορά.  

2. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να έχουν σφραγίδα και υπογραφή του 

υποψηφίου αναδόχου. 

3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον η 

προσφορά κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

 

Β. Υποβολή της προσφοράς  

Η προσφορά θα υποβληθεί, ή αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή μέσω 

εταιρείας ταχυμεταφορών, στο Πρωτόκολλο του του ΙΓΜΕ, μέχρι την ώρα και την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, με ένδειξη να μην ανοιχθεί, σε σφραγισμένο Φάκελο στον 

οποίο θα αναγράφονται:  

α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ:  

Την Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του 

ν.3850/2010 του Πρόχειρου Διαγωνισμού της Διακήρυξης 1/2016. 

β) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ:  

(όνομα και επώνυμο ή πλήρη στοιχεία Επωνυμίας-Διεύθυνσης του προσφέροντα). 

γ) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ:   

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΓΜΕ)                              

Σπ. Λούη 1-Ολυμπιακό Χωριό- Αχαρνές, Τ.Κ. 136 77, Αχαρνές 

Για την Επιτροπή Διαγωνισμού της Διακήρυξης 1/2016 

Ημερομηνία Διαγωνισμού 4/3/2016 

 

Στον Φάκελο Προσφοράς τοποθετούνται: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και τυχόν λοιπά στοιχεία της προσφοράς 

(πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με 

την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  

2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), επίσης 

τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, με την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν 

και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που θα συγκροτηθεί, κατά την 

προαναφερόμενη ημέρα και ώρα.  

Η επιλογή του αναδόχου ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως. 

Α. Κατά την πρώτη φάση θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος και θα σφραγιστούν και 

μονογραφούν από τα μέλη της Επιτροπής οι δύο υποφάκελοι. Στη συνέχεια θα 

αποσφραγιστεί ο «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα αναγνωστούν τα 

προσκομισθέντα στοιχεία και θα μονογραφούν από τα μέλη της Επιτροπής, ενώ ο 

«ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα φυλαχτεί σε ασφαλές μέρος των 

Υπηρεσιών του ΙΓΜΕ. 

Στον «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 

τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά του άρθρου 15 της παρούσας. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά και καταρτίζει σχετικό πρακτικό Α 

φάσης. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι που καλύπτουν πλήρως τις 

απαιτήσεις της παραγράφου 14.Α και προσκόμισαν το σύνολο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της παραγράφου 15.Α.. 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού καταρτίζει επίσης τον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ της Βαθμολόγησης 

των Προσόντων των προκρινόμενων στη Β’ φάση υποψηφίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

Περιγραφή προσόντων 
Βαθμολόγηση 

Ελάχιστη Μέγιστη 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ προσόντα άρθρου 14.Α 100,0 100,0 

Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά 0,0 6,0 

Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικός με αντικείμενα Ιατρικής 

της Εργασίας (1,2 βαθμοί ανά τίτλο και έως 2 τίτλους). 
0,0 2,4 

Διδακτορικό σχετικό με αντικείμενα Ιατρικής της 

Εργασίας (3,6 βαθμοί) 
0,0 3,6 

Πρόσθετη εμπειρία  0,0 14,0 

Συνολική πρόσθετη εμπειρία στο πεδίο της Υγείας και της 

Ασφάλειας στην Εργασία και έως 8.400 ώρες 

πραγματικής απασχόλησης (βαθμολόγηση 0,0833  

βαθμοί ανά 100 ώρες) 

0,0 7,0 

Μέρος της ανωτέρω πρόσθετης εμπειρίας ΜΕ κατοχή 

ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας (βαθμολόγηση 

0,0833 βαθμοί ανά 100 ώρες πραγματικής 

απασχόλησης) 

0,0 7,0 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ προσόντα άρθρου 14.Α 0,0 20,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΒ) 100,0 120,0 
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Η Α φάση ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση του αποτελέσματος στους συμμετέχοντες, με 

κάθε πρόσφορο μέσο (εγγράφως, ΦΑΧ ή email), και την πρόσκληση των προκρινόμενων 

να παραστούν κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών. 

 

Β. Κατά τη δεύτερη φάση αποσφραγίζεται ο «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα αναγνωστούν τα προσκομισθέντα στοιχεία και θα μονογραφούν από τα 

μέλη της Επιτροπής.  

Η Οικονομική Προσφορά, πρωτότυπο και αντίγραφο, νομίμως υπογεγραμμένη και 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη συμπλήρωση του 

ακόλουθου πίνακα ΙΙΙ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ωριαίο κόστος αποζημίωσης 

υπηρεσιών 

Προϋπολογιζόμενο Προσφερόμενο 

€ / ΩΡΑ € / ΩΡΑ 

Ωριαίο Συμβατικό Κόστος (ΣΩΚ) 38  

Ωριαίο Πρόσθετο Κόστος (ΠΩΚ) 38  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, προβαίνει στον 

υπολογισμό των Συγκριτικών Τιμών προσφοράς (ΣΤ) για τις οικονομικές προσφορές που 

αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να προσδιορισθεί η συμφερότερη προσφορά. 

Για τη διαμόρφωση της Συγκριτικής Τιμής προσφοράς (ΣΤ) κάθε υποψηφίου λαμβάνεται 

υπόψη: 

α) Το γινόμενο του προσφερόμενου Ωριαίου Συμβατικού Κόστους (ΣΩΚ) του Πίνακα ΙΙΙ 

κάθε υποψηφίου, επί τον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο απασχόλησης (ΣΧΑ), των 

132 Ωρών του Πίνακα Ι του άρθρου 10 της παρούσας. Το ανωτέρω γινόμενο συνιστά 

το προσφερόμενο Τίμημα Συμβατικού Χρόνου (ΤΣΧ).   

β)  Το γινόμενο του προσφερόμενου Ωριαίου Πρόσθετου Κόστους (ΠΩΚ) του Πίνακα ΙΙΙ 

κάθε υποψηφίου, επί το 50% του μέγιστου Πρόσθετου χρόνου απασχόλησης (ΠΧΑ) 

του άρθρου 10 της παρούσας, ήτοι επί 20 Ώρες. Το ανωτέρω γινόμενο συνιστά το 

Τίμημα Πρόσθετου Χρόνου (ΤΠΧ) για τον υπολογισμό της Συγκριτικής Τιμής της 

προσφοράς. 

Το άθροισμα του Τιμήματος Συμβατικού Χρόνου (ΤΣΧ) και του Τιμήματος Πρόσθετου 

Χρόνου (ΤΠΧ) διαμορφώνει τη Συγκριτική Τιμή (ΣΤ) της προσφοράς κάθε υποψηφίου, 

όπως αναλυτικά μπορεί να κατανοηθεί και δια του ακόλουθου Πίνακα IV.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΜΟΙΒΗ  

Χρόνος 

απασχόλησης 
(σε Ώρες) 

Ωριαίο 

Κόστος 
(σε €/Ώρα) 

ΤΙΜΗΜΑ  
(σε €) Κωδικός 

Τιμήματος 

Α Β ΑxB 

Συμβατικό τίμημα του συμμετέχοντος 

για την παροχή υπηρεσιών για τον 

προϋπολογισθέντα συμβατικό  χρόνο  

132   ΤΣΧ 

Αμοιβή του συμμετέχοντος για το 

50% του μέγιστου Πρόσθετου χρόνου 
20   ΤΠΧ 

ΣΥΝΟΛΟ    ΣΤ 
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Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του λόγου Λ, που υπολογίζεται ως ο 

λόγος της συγκριτικής τιμής της προσφοράς (ΣΤ) του Πίνακα IV, προς τη συνολική 

βαθμολογία της προσφοράς (ΣΒ) του Πίνακα ΙΙ.  

Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο του οποίου η προσφορά παρουσιάζει τον 

μικρότερο λόγο Λ, που αποτελεί τη συμφερότερη προσφορά.  

 

18. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Μετά την επιλογή του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της 

Σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης, κατά την 

υπογραφή αυτής, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του Τιμήματος του 

Συμβατικού Χρόνου απασχόλησης των 132 ωρών. 

 

19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με την υπογραφή της σύμβασης θα συγκροτηθεί Επιτροπή από υπαλλήλους του ΙΓΜΕ με 

αντικείμενο την πιστοποίηση των υπηρεσιών και την εν γένει παρακολούθηση της εφαρμογής 

των όρων της σύμβασης.  

 

20. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ως ακολούθως: 

1η πληρωμή: Για τον χρόνο απασχόλησης του 1ου μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης 

2η πληρωμή: Για τον χρόνο απασχόλησης του 2ου και του 3ου μήνα ----- »» ------ 

3η πληρωμή: Για τον χρόνο απασχόλησης του 4ου και του 5ου μήνα ----- »» ------ 

4η πληρωμή: Για τον χρόνο απασχόλησης του 6ου και του 7ου μήνα ----- »» ------ 

5η πληρωμή: Για τον χρόνο απασχόλησης του 8ου και του 9ου μήνα ----- »» ------ 

6η πληρωμή: Για τον χρόνο απασχόλησης του 10ου και του 11ου μήνα ----- »» ------ 

7η πληρωμή: Για τον χρόνο απασχόλησης του 12ου μήνα μετά την υπογραφή της 

σύμβασης και συνολική οικονομική εκκαθάριση. 

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής : 

βα)  Πρωτόκολλο πιστοποίησης των υπηρεσιών κάθε χρονικής περιόδου.  

ββ)  Νόμιμο παραστατικό πληρωμής του Αναδόχου (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών, κλπ). 

βγ)  Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Αναδόχου. 

βδ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από τη σύμβαση ή τον Νόμο. 

γ.  Από κάθε παραστατικό πληρωμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις. 

δ.  Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. 

 

21. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα βαρύνει τον Κωδικό 61.00 του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

ΙΓΜΕ. 

Σε περίπτωση διακοπής ή καταγγελίας της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αποζημιωθεί για τις 
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υπηρεσίες που θα έχει προσφέρει στο ΙΓΜΕ μέχρι την ημέρα της καταγγελίας, εφόσον αυτές 

πληρούν τους όρους της παρούσας και της σύμβασης που θα συνομολογηθεί, και μετά από 

την οικονομική εκκαθάριση.  

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τις περιγραφόμενες στην Προκήρυξη προϋποθέσεις, να 

υποβάλουν προσφορές μέχρι την 4.3.2016. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΓΜΕ (www.igme.gr), στη Διαύγεια 

(https://diavgeia.gov.gr) και θα κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στο 

«Πανελλήνιο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας».  

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΓΜΕ 

 

 

Δρ ΡΟΥΣΕΤΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ 

 

 

 

  

http://www.igme.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 
Προς: Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ,  

 Σπύρου Λούη 1-Γ΄είσοδος Ολυμπιακό Χωριό-Αχαρνές 136 77  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για  ευρώ ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του  δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ του ……….. οδός ……………. αριθμός …………… ΤΚ …………………….., 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 

.........../2016 που αφορά στο διαγωνισμό της 4.3.2016 για την «Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας του ν.3850/2010», συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με 

την με αριθμό 1/2016 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του ……………………………………….. (εν λόγω προσώπου).  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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