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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως: 
 

1 Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

4 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές».  

5 Του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335) [Μέχρι τις 31/05/2017]». 

6 Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

7 Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

8 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…». 

9 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” . 

10 Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11 Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12 Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “ Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”  
(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 
(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “ Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.  

13 Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

14 Του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

15 Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” όπως ισχύει. 

16 Του Π.∆. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
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17 Της Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, Τ. Β), «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

18 Της Υ.Α. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, Τ. Β), «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)». 

19 Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

20 Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

21 Της µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα “ Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)”.  

22 Την υπ’ αριθµ. 81381/30555 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
«Έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων, Αττικής» (ΦΕΚ 3812/28-
11-2016, τ. Β). 

 

23 Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων» 

24 Του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) «Συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 – Υγιεινή 
& Ασφάλεια των εργαζοµένων» 

25 Του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζοµένων» 

26 Του Π.∆. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-1999) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κλπ (τροποποίηση Π.∆. 17/1996)» 

27 Του Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 

28 Του Π.∆. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν. 1568/1985» 
 

29 Τις υπ. αριθµόν 170/2017 (Α∆Α:Ψ9ΒΩΩ6Μ-8Ι2) και 704/2017 (Α∆Α: 6ΞΖ7Ω6Μ-Ε4Μ) πράξεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

30 Την υπ’ αριθµ. 446/2017 (Α∆Α: 6ΜΤ2Ω6Μ-ΜΧ9) και 616/2017 (Α∆Α: ΩΠΖΠΩ6Μ-Μ4Ρ) 
Πράξεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι δεσµεύσεις για τα έτη 2017-
2018 συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ.  

31 Την υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου 153145/26-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2017-
2018 (Α∆ΑΜ: 17REQ006246557 2017-05-29) ποσού 90.000,00 € για το οικονοµικό έτος 2017 
και δέσµευσης ποσού 110.000,00 € για το οικονοµικό έτος 2018 σε βάρος της αντίστοιχης 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων Κ.Α.Ε 6117.025 Φ0. 





4 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

32 Το υπ’ αριθµό Α∆ΑΜ : 17REQ006246551 πρωτόγεννες αίτηµα και το υπ’ αριθµό Α∆ΑΜ:  
17REQ00624655 εγκεκριµένο αίτηµα της αιτούσας ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

33 Το υπ’ αρίθµ. Πρωτ. 155042/29-05-2017 αίτηµα του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

34 Το υπ’ αρίθµ. Πρωτ. 239464/25-8-2017 έγγραφο του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

35 Το υπ’ αριθµό εσωτερικού πρωτοκόλλου 94 υπηρεσιακού σηµειώµατος του τµήµατος Μελετών 
και Τεκµηρίωσης µε την οποία η θεώρηση της µελέτης του αιτήµατος αφορά την ύπαρξη των 
στοιχειωδών – βασικών συµβατικών στοιχείων αυτής και όχι την ορθότητα των περιγραφόµενων 
απαιτήσεων  στο γνωστικό επίπεδο. Ως εκ τούτου στη παρούσα διακήρυξη έχουν ενσωµατωθεί οι 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως έχουν κατατεθεί από την αιτούσα ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου 
∆υναµικού. 

36 Την υπ’ αριθµ. 705/2017 (Α∆Α: Ω5ΒΕΩ6Μ-1ΘΦ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά 
έγκριση για Α. τη συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης – Παραλαβής και Ενστάσεων για όλες τις 
προµήθειες και υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων µε δηµόσια κλήρωση για ένα έτος από τη λήψη 
της απόφασης και παράταση αυτών όπου αυτό είναι απαιτητό, Β. την διεξαχθείσα δηµόσια 
κλήρωση και Γ. την επικύρωση του Πρακτικού Κλήρωσης. 

37 Την υπ’ αριθ. 962/2017 (Α∆Α: 72ΗΦΩ6Μ-Ξ10) Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Π.Ο.Ε.) µε 
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, οι όροι του ∆ιαγωνισµού, οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός καθώς και ο ορισµός της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 

38 Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αθηναίων οικονοµικού έτους 2017 και 2018 στον ΚΑΕ 6117.025 
Φ.0. 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

Ανοικτή ∆ηµόσια Σύµβαση, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, 
για την παροχή υπηρεσιών από τρεις (3) Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας για την Υγιεινή και την 
Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου Αθηναίων από Φυσικά Πρόσωπα ή από Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για χρονικό διάστηµα από την ανάρτηση του 

συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 31/12/2018, συνολικού προϋπολογισµού 197.730,30 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιώµατος προαίρεσης 30% επί του αρχικού 
ενδεικτικού προϋπολογισµού. 

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/του Συστήµατος, ύστερα 
από προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία της ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύµβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 6117.025 του προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 
2017-2018 του Φορέα 0. 

Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση της υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών από 
τρεις (3) Ιατρούς Εργασίας είτε από φυσικά πρόσωπα εκτός της επιχείρησης ή σε Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) (νοµικά πρόσωπα), την εκτίµηση 
επαγγελµατικού κινδύνου για την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις 
υποχρεώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και για χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 31/12/2018. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας σε Φυσικά Πρόσωπα ή σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), αφορά στην εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες 
διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου να διαθέτει ειδικούς Ιατρούς Εργασίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων», καθώς και της µε αριθµό Υπουργικής Απόφασης Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/2009 
«Ιατροί Εργασίας - όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της 
Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων». 

Επίσης αφορά στην ανάθεση υπηρεσίας σε Ιατρούς Εργασίας (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), 
την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου για την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις 
ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 καθώς 
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και της µε αριθµό 88555/3293/88 Υπουργικής Απόφασης για επέκταση εφαρµογής των διατάξεων 
του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζοµένων» στο ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ. 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: 

� 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. Τις γραπτές υποδείξεις ο 
γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε 
αυτό το βιβλίο. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης 
της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή 
και χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα 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. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων 
βοηθειών. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα 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. 

Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή 
µη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου. 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

� Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση 
εργασίας τους, µετά την πρόσληψη 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 τούτο 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 
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επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την 
κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 

� Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 
πρόληψης των ατυχηµάτων. Για τον 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 εργαζόµενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 

ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 
προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής 
της περιφέρειας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

� Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

� Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες 
των εργαζόµενων που οφείλονται στην εργασία. 

� Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόµενους για 
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

� 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. 

� 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. 

� 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. ή σε 
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας αρµόδιες µονάδες των 
ασφαλιστικών οργανισµών ή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο 
γιατρός εργασίας λαµβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των παραπάνω 
εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής 
βαρύνουν τον εργοδότη. 

� 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 
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εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόµενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες 
εξετάσεις. ∆ικαιούνται 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. 

� 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 προηγούµενης παραγράφου. 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. 

� Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση της 
προηγούµενης παραγράφου 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 δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα (ΦΕΚ 50Α´). 
Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρµόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997. 

 

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, την συλλογή και επεξεργασία 
επιπλέον δεδοµένων µε την συγκατάθεση και επιµέλεια του εργαζοµένου. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

� Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφάλειας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου 
τους να συνεργάζονται, πραγµατοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

� Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται µε την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων. 

� Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφάλειας 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. 

� Αν ο εργοδότης (∆ήµαρχος ή o υπεύθυνος εξουσιοδοτούµενος εκπρόσωπος του σε 
θέµατα υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων) διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές 
του Τεχνικού ασφάλειας ή του Ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 





9 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται 
από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

Ο Ιατρός Εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζοµένους του ∆ήµου στους χώρους 
εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί συµπληρώνοντας το ετήσιο πρόγραµµα 
επισκέψεων ενηµερώνοντας για τυχόν αλλαγές την Υπηρεσία και την επιθεώρηση εργασίας. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. 

Ειδικότερα για τα νοµικά πρόσωπα «ΕΞ.Υ.Π.Π.» εκτός από τις ως άνω αναφερόµενες υπηρεσίες 
Ιατρού Εργασίας που θα παρέχουν σε ετήσια βάση, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις 
απαιτούµενες διαδικασίες µε την επιθεώρηση εργασίας, ήτοι: 

• Γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων Ιατρού Εργασίας 
• Πρόγραµµα απασχόλησης Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις και τους χώρους 
εργασίας όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου 
• Έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας για τους εργαζοµένους 
• Βιβλία που εκ του Νόµου απαιτούνται για όλες τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
• Οτιδήποτε άλλο σχετικά απαιτηθεί 
• ∆ιενέργεια εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου και σύνταξη σχετικής έκθεσης ή και 
εκθέσεων (βάσει του Π.∆. 17/1997 και Π.∆. 159/1999), όπου απαιτείται υπόδειξη των 
απαιτούµενων ειδών ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων όπως αυτά προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τους ΟΤΑ. 
Θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαιτούµενα όργανα µετρήσεως, πιστοποιηµένα από την 
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου. Η εταιρεία θα είναι υποχρεωµένη να διενεργήσει 
οποιαδήποτε επιπλέον µέτρηση υποδειχθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

���� Ο εργοδότης για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας 
και του γιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, 
χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα και βαρύνεται µε όλες τις 
σχετικές δαπάνες. 

���� Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας, το γιατρό εργασίας και 
τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων για την παρακολούθηση µαθηµάτων εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010. 

���� Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3850/2010. 

 

Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 3850/2010, το οποίο αναφέρει ότι: «Ο εργοδότης, για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των 
καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο 
βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα και 
βαρύνεται µε όλες τις σχετικές δαπάνες», µπορούν να προσλαµβάνονται επισκέπτριες αδελφές 
και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµων της 
αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόµες και αδελφοί νοσοκόµοι, πτυχιούχοι σχολών µονοετούς 
φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµων της αλλοδαπής. 
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Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 85121200-5 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παρεχόµενης υπηρεσίας σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 197.730,30€  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % και δικαιώµατος προαίρεσης 30% από τον αρχικό 
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Αναλυτικές πληροφορίες περιγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό του παραρτήµατος II. 

Η διάρκεια της συµφωνητικού ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 
31/12/2018. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται 
στA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA Ι-V της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιµής. 

 

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των 
προσφορών την 19/10/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00. 

 

∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία. 

Η προκήρυξη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/. 

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) : www.cityofathens.gr  στην διαδροµή : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

 

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Γενικές Πληροφορίες 

Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

η ∆ιακήρυξη µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από τη 
διεύθυνση www.cityofathens.gr. 

∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής  

Το δικαίωµα συµµετοχής (άρθρο 2.2) στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
οι λόγοι αποκλεισµού (υποάρθρο 2.2.3), η καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας (υποάρθρο 2.2.4), τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας 
(υποάρθρο 2.2.6), καθορίζονται στα σχετικά υποάρθρα του τεύχους της ∆ιακήρυξης. 

Γενικοί όροι 

� Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο: ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α': ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και ο Αστικός Κώδικας όπως ισχύει. 

� «Εγγύηση συµµετοχής» που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό δύο (2) τοις εκατό (%) του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού για την οποία θα κατατεθεί προσφορά χωρίς τον Φ.Π.Α. 
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� «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» που θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) χωρίς Φ.Π.Α,  επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης που κατακυρώθηκε. 

� Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

� Πληροφορίες, έντυπα, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, µπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το τµήµα ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Προµηθειών & Αποθηκών 
του ∆ήµου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κος Κoυτσoύµπας Χρήστος, e-mail: 
x.koutsoumpas@athens.gr και t.prom.dimoprasies@athens.gr, Τηλ: 213 - 20.82.959, κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

� Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την τεχνική µελέτη της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, 
της ∆/νσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου Αθηναίων, κος Γιαννουλάκος Β., Τηλ: 210 – 52 
77 348, e-mail: v.giannoulakos@athens.gr, και από το Τµήµα Μελετών και Τεκµηρίωσης της 
∆/νσης Προµηθειών και Αποθηκών, κος Λοτίδης Α., Τηλ.:2132082916, e-mail: 
t.mel.tek.promitheion@athens.gr κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

� Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κράτηση α) 0,06% επί συµβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
(τέλη χαρτοσήµου 3% και 20% επί τελών χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ), β) 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης γ) 0,06% επί συµβατικού ποσού άνευ ΦΠΑ υπέρ ΑΕΠΠ (τέλη χαρτοσήµου 3% και 
20% επί τελών χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ), δ) την ανάλογη για κάθε περίπτωση προβλεπόµενη 
κράτηση φόρου. 

� Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

� Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα και για 
ότι δεν αναφέρεται αναλυτικά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τεύχους της ∆ιακήρυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ  
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         
∆ΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

  
 

 

 

 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ   
ΤΡΕΙΣ (3) ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ Η΄ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

(ΕΞΥΠΠ), ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 31/12/2018, 

ΣYNΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 197.730,30€  €  
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 10438 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS GR300 – ΕL 303 

 
 
 
 
Αρµόδιος για πληροφορίες 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Κων/νου Παλαιολόγου  9 

Ταχ. Κώδικας: 10438 

Πληροφορίες: κος Κουτσούµπας Χρήστος 
Τηλέφωνο: 213 20 82 959 

Φαξ: 210 52 28 464  

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 
x.koutsoumpas@athens.gr 

t.prom.dimoprasies@athens.gr 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) 
 

www.cityofathens.gr 

 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ηµερήσιο Tύπο 
 
 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι OTA - ∆ήµος Αθηναίων (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και 

ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βαθµού). 

 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  
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γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή 
από τη διεύθυνση www.cityofathens.gr. 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, µε 
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/του Συστήµατος, ύστερα 
από προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών, από την ηµεροµηνία της ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης/Προϋπολογισµός/∆ικαίωµα Προαίρεσης 

 

Για την ανάθεση των εργασιών του Ιατρού Εργασίας και τον καθορισµό των ελάχιστων ωρών 
εργασίας τους λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων στο ∆ήµο Αθηναίων και η 
κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.  

Το ∆ιοικητικό Προσωπικό του ∆ήµου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 
του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Ιατρού Εργασίας ανέρχονται για κάθε εργαζόµενο σε 
0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και αντίστοιχα το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του 
∆ήµου ανήκει στη Β κατηγορία του ιδίου άρθρου του ιδίου Νόµου και οι ετήσιες ώρες του ιατρού 
εργασίας, ανέρχονται για κάθε εργαζόµενο σε 0,6 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010). 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

2.378 3.061 5.439 

 

 

∆ιοικητικό Προσωπικό:  2.378*0,4=951,2 ώρες/ετησίως 

Εργατοτεχνικό Προσωπικό:  3.061*0,6=1.836,6 ώρες/ετησίως 

Σύνολο:    2.787,8 ώρες/ετησίως 

 

Ο ∆ήµος Αθηναίων οφείλει να απασχολεί τρεις (3) Ιατρούς Εργασίας. 

Άρα κάθε υποψήφιος Ιατρός Εργασίας (φυσικό πρόσωπο) που θα καταθέσει προσφορά πρέπει να 
καλύπτει το 1/3 επί του συνόλου των ωρών, ήτοι 929,26 ώρες ανά έτος. 

α) ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (φυσικά πρόσωπα απαλλασσόµενα του Φ.Π.Α.) 

929,26 ώρες *22 €/ώρα =20.443,72€ ανά Ιατρό Εργασίας 

20.443,72€ * 3 Ιατροί Εργασίας=61.331,16€ ετησίως 

Λόγω της αναµενόµενης πρόσληψης επιπλέον εργαζοµένων (διοικητικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού), προβλέπεται προαίρεση επί των ωρών µέχρι 30%. 
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929,26 ώρες * 30%=278,77 ώρες 

Σύνολο ετήσιων ωρών µε την προαίρεση: 929,26 ώρες+278,77 ώρες=1.208,03 ώρες 

 

Άρα 1.208,03 ώρες *22 €/ώρα =26.576,66€ ανά Ιατρό Εργασίας (συµπ/νης της προαίρεσης) 

Συνολική ετήσια δαπάνη: 26.576,66€ * 3 Ιατροί Εργασίας=79.729,98€ (φυσικά πρόσωπα 
απαλλασσόµενα του Φ.Π.Α.) 

Συνολική δαπάνη 2017 και 2018: 79.729,98€ * 2 έτη=159.459,96€(φυσικά πρόσωπα 
απαλλασσόµενα του Φ.Π.Α.) 

 

β) ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (νοµικά πρόσωπα 24% Φ.Π.Α.) 

929,26 ώρες *22 €/ώρα =20.443,72€ ανά Ιατρό Εργασίας ετησίως 

Λόγω της αναµενόµενης πρόσληψης επιπλέον εργαζοµένων (διοικητικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού), προβλέπεται προαίρεση επί των ωρών µέχρι 30%. 

929,26 ώρες * 30%=278,77 ώρες 

Σύνολο ετήσιων ωρών µε την προαίρεση: 929,26 ώρες+278,77 ώρες=1.208,03 ώρες 

Άρα 1.208,03 ώρες *22 €/ώρα =26.576,66€ ανά Ιατρό Εργασίας 

Ποσό Φ.Π.Α. 24%=6.378,39€ 

Σύνολο: 32.955,05€ ανά Ιατρό Εργασίας ετησίως (συµπ/νης της προαίρεσης) 

Συνολική ετήσια δαπάνη: 32.955,05€ * 3 Ιατροί Εργασίας=98.865,15€ (νοµικά πρόσωπα 
συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%) 

Συνολική δαπάνη 2017 και 2018: 98.865,15€ * 2 έτη=197.730,30€ (νομικά πρόσωπα συμπ/νου 

Φ.Π.Α. 24%) 

 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. Η δαπάνη για 
την εν λόγω σύµβαση θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 6117.025 του προϋπολογισµού των οικονοµικών 
ετών 2017-2018 του Φορέα 0. 

 

1.3 Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση εργασίας για την παροχή υπηρεσιών από τρεις 
(3) Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας είτε από φυσικά πρόσωπα εκτός της επιχείρησης ή σε Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) (νοµικά πρόσωπα), την εκτίµηση 
επαγγελµατικού κινδύνου για την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες διατάξεις 
υποχρεώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και για χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 31/12/2018. 

Η ανάθεση της εργασίας σε Φυσικά Πρόσωπα ή σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας & 
Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), αφορά στην εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις ισχύουσες 
διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου να διαθέτει ειδικούς Ιατρούς Εργασίας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζοµένων», καθώς και της µε αριθµό Υπουργικής Απόφασης Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/2009 
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«Ιατροί Εργασίας - όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της 
Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων». 

Επίσης αφορά στην ανάθεση εργασίας σε Ιατρούς Εργασίας (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), 
την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου για την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις 
ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 καθώς 
και της µε αριθµό 88555/3293/88 Υπουργικής Απόφασης για επέκταση εφαρµογής των διατάξεων 
του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζοµένων» στο ∆ηµόσιο και τους ΟΤΑ. 

 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: 

� 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. Τις γραπτές υποδείξεις ο 
γιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/10. Ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε 
αυτό το βιβλίο. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης 
της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε 
τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή 
και χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα 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. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων 
βοηθειών. 

� Ο γιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα 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. 

� Ο γιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το 
δικαιολογηµένο ή µη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου. 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 

� Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση 
εργασίας τους, µετά την πρόσληψη 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 τούτο 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 





20 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

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, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την 
κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη. 

� 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 εργαζόµενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους. 

ε. Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 
προγράµµατα εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής 
της περιφέρειας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

� Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

� Ο γιατρός εργασίας αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας, ασθένειες 
των εργαζόµενων που οφείλονται στην εργασία. 

� Ο γιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόµενους για 
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

� 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. 

� 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. 

� 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. ή σε 
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα ή σε προσδιοριζόµενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας αρµόδιες µονάδες των 
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ασφαλιστικών οργανισµών ή του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Στη συνέχεια ο 
γιατρός εργασίας λαµβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσµατα των παραπάνω εξετάσεων. 
Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον 
εργοδότη. 

� 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. ∆ικαιούνται 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. 

� 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 προηγούµενης παραγράφου. 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. 

� Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδοµένα κατά παράβαση της 
προηγούµενης παραγράφου 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 δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα (ΦΕΚ 50Α´). 
Σε περίπτωση περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρµόζεται το άρθρο 23 του Ν.2472/1997. 

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, την συλλογή και επεξεργασία 

επιπλέον δεδοµένων µε την συγκατάθεση και επιµέλεια του εργαζοµένου. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

� Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφάλειας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου 
τους να συνεργάζονται, πραγµατοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 
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� Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται µε την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζοµένων. 

� Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφάλειας 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. 

� Αν ο εργοδότης (∆ήµαρχος ή o υπεύθυνος εξουσιοδοτούµενος εκπρόσωπος του σε θέµατα 
υγείας και ασφάλειας εργαζοµένων) διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του 
Τεχνικού ασφάλειας ή του Ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται 
από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

Ο Ιατρός Εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζοµένους του ∆ήµου στους χώρους εργασίας 
όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί συµπληρώνοντας το ετήσιο πρόγραµµα επισκέψεων 
ενηµερώνοντας για τυχόν αλλαγές την Υπηρεσία και την επιθεώρηση εργασίας. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. 

 

Ειδικότερα για τα νοµικά πρόσωπα «ΕΞ.Υ.Π.Π.» εκτός από τις ως άνω αναφερόµενες υπηρεσίες 
Ιατρού Εργασίας που θα παρέχουν σε ετήσια βάση, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις απαιτούµενες 
διαδικασίες µε την επιθεώρηση εργασίας, ήτοι: 

• Γραπτή ανάθεση και αποδοχή καθηκόντων Ιατρού Εργασίας 
• Πρόγραµµα απασχόλησης Ιατρού Εργασίας στις εγκαταστάσεις και τους χώρους 
εργασίας όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου 
• Έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας για τους εργαζοµένους 
• Βιβλία που εκ του Νόµου απαιτούνται για όλες τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
• Οτιδήποτε άλλο σχετικά απαιτηθεί 
• ∆ιενέργεια εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου και σύνταξη σχετικής έκθεσης ή 
και εκθέσεων (βάσει του Π.∆. 17/1997 και Π.∆. 159/1999), όπου απαιτείται υπόδειξη των 
απαιτούµενων ειδών ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων όπως αυτά προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τους ΟΤΑ. 
Θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαιτούµενα όργανα µετρήσεως, πιστοποιηµένα από την αρµόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου. Η εταιρεία θα είναι υποχρεωµένη να διενεργήσει οποιαδήποτε 
επιπλέον µέτρηση υποδειχθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

� Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά 
την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 
οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το 
προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης 
των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.  
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� Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύµβαση 
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε 
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή 
της συναίνεση. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

���� Ο εργοδότης για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας 
και του γιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, 
χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα και βαρύνεται µε όλες τις 
σχετικές δαπάνες. 

���� Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον τεχνικό ασφάλειας, το γιατρό εργασίας και 
τον εκπρόσωπο των εργαζοµένων για την παρακολούθηση µαθηµάτων εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3850/2010. 

���� Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3850/2010. 

 

Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 
Ν. 3850/2010, το οποίο αναφέρει ότι: «Ο εργοδότης, για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των 
καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, θέτει στη διάθεσή τους το 
αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα 
µέσα και βαρύνεται µε όλες τις σχετικές δαπάνες», µπορούν να προσλαµβάνονται επισκέπτριες 
αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της ηµεδαπής ή 
ισότιµων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόµες και αδελφοί νοσοκόµοι, πτυχιούχοι σχολών 
µονοετούς φοίτησης της ηµεδαπής ή ισότιµων της αλλοδαπής. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 85121200-5. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παρεχόµενης υπηρεσίας σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 197.730,30€    
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % και δικαιώµατος προαίρεσης 30% από τον αρχικό 
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Αναλυτικές πληροφορίες περιγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό του παραρτήµατος II. 

Η διάρκεια της συµφωνητικού ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 
31/12/2018. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται 
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA Ι-V της παρούσας διακήρυξης. 

 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική 

άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιµής. 
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

1 Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

4 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές».  

5 Του Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335) [Μέχρι τις 31/05/2017]». 

6 Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

7 Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

8 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…». 

9 Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” . 

10 Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11 Του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12 Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “ Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”  
(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 
(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “ Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.  

13 Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

14 Του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

15 Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” όπως ισχύει. 

16 Του Π.∆. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
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17 Της Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, Τ. Β), «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

18 Της Υ.Α. 56902/215/02-06-2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017, Τ. Β), «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)». 

19 Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 

20 Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

21 Της µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα “ Ενηµέρωση για 
το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)”.  

22 Την υπ’ αριθµ. 81381/30555 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
«Έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων, Αττικής» (ΦΕΚ 3812/28-
11-2016, τ. Β). 

 

23 Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων» 

24 Του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003) «Συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1568/1985 – Υγιεινή 
& Ασφάλεια των εργαζοµένων» 

25 Του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζοµένων» 

26 Του Π.∆. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-1999) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κλπ (τροποποίηση Π.∆. 17/1996)» 

27 Του Π.∆. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 

28 Του Π.∆. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και 
γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν. 1568/1985» 
 

29 Τις υπ. αριθµόν 170/2017 (Α∆Α:Ψ9ΒΩΩ6Μ-8Ι2) και 704/2017 (Α∆Α: 6ΞΖ7Ω6Μ-Ε4Μ) πράξεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν την έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. 

30 Την υπ’ αριθµ. 446/2017 (Α∆Α: 6ΜΤ2Ω6Μ-ΜΧ9) και 616/2017 (Α∆Α: ΩΠΖΠΩ6Μ-Μ4Ρ) 
Πράξεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι δεσµεύσεις για τα έτη 2017-
2018 συνολικού ποσού 200.000,00 ευρώ.  

31 Την υπ’ αριθµ. Πρωτοκόλλου 153145/26-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2017-
2018 (Α∆ΑΜ: 17REQ006246557 2017-05-29) ποσού 90.000,00 € για το οικονοµικό έτος 2017 
και δέσµευσης ποσού 110.000,00 € για το οικονοµικό έτος 2018 σε βάρος της αντίστοιχης 
πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων Κ.Α.Ε 6117.025 Φ0. 
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32 Το υπ’ αριθµό Α∆ΑΜ : 17REQ006246551 πρωτόγεννες αίτηµα και το υπ’ αριθµό Α∆ΑΜ:  
17REQ00624655 εγκεκριµένο αίτηµα της αιτούσας ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

33 Το υπ’ αρίθµ. Πρωτ. 155042/29-05-2017 αίτηµα του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

34 Το υπ’ αριθµό εσωτερικού πρωτοκόλλου 94 υπηρεσιακού σηµειώµατος του τµήµατος Μελετών 
και Τεκµηρίωσης µε την οποία η θεώρηση της µελέτης του αιτήµατος αφορά την ύπαρξη των 
στοιχειωδών – βασικών συµβατικών στοιχείων αυτής και όχι την ορθότητα των περιγραφόµενων 
απαιτήσεων  στο γνωστικό επίπεδο. Ως εκ τούτου στη παρούσα διακήρυξη έχουν ενσωµατωθεί οι 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως έχουν κατατεθεί από την αιτούσα ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου 
∆υναµικού. 

35 Το υπ’ αρίθµ. Πρωτ. 239464/25-8-2017 έγγραφο του Τµήµατος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

36 Την υπ’ αριθµ. 705/2017 (Α∆Α: Ω5ΒΕΩ6Μ-1ΘΦ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά 
έγκριση για Α. τη συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης – Παραλαβής και Ενστάσεων για όλες τις 
προµήθειες και υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων µε δηµόσια κλήρωση για ένα έτος από τη λήψη 
της απόφασης και παράταση αυτών όπου αυτό είναι απαιτητό, Β. την διεξαχθείσα δηµόσια 
κλήρωση και Γ. την επικύρωση του Πρακτικού Κλήρωσης. 

37 Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αθηναίων οικονοµικού έτους 2017 και 2018στον ΚΑΕ 6117.025 
Φ.0. 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του ως άνω συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών την 19/10/2017 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θα διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία. 

Η προκήρυξη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/. 
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Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL) : www.cityofathens.gr  στην διαδροµή : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

 

Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, 

   γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1) η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα παρακάτω Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

 
2) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήµατος. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενηµέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγµατοποιείται 
µέσω του Συστήµατος κατά περίπτωση, µε:  

� την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων µε µηνύµατα δια της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία». 

� την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού» του εκάστοτε διαγωνισµού  

� την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονοµικούς φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαµβάνει τους (υπό)φακέλους: 

- «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

- «Οικονοµική Προσφορά» 

- «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 
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Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που 
αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο 
καταγεγραµµένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων 
µέσω του Συστήµατος. Οι σχετικές προθεσµίες αρχίζουν την εποµένη της ηµέρας της 
προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ηµέρα και, αν είναι κατά το νόµο εορτάσιµη, όταν περάσει 
ολόκληρη η εποµένη εργάσιµη. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 

οκτώ (8) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την 
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία οφείλεται σε 
γεγονότα ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαµβάνει άµεσα όλα τα απαιτούµενα µέτρα κυρίως 
για την τήρηση του ελάχιστου διαστήµατος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων 
συµµετοχής, όπως ιδίως η µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και η σχετική δηµοσίευσή 
της. Η ανωτέρω αδυναµία πιστοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και, στη συνέχεια, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθµίζει τα της συνέχειας του διαγωνισµού. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση 

ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε 
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική 
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των 
άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της 
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από 
το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε 
από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα «Apostile» σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό 
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική] , χωρίς να συνοδεύονται από 
µετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα 
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθµό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος 
της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  
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αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

 ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  

Σχετικά υποδείγµατα Παράρτηµα VI.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Κρίνεται αναγκαίο οι ενώσεις αυτές να πληρούν τις απαιτήσεις οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας κατά το άρθρο 75, 
εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειµενικούς λόγους και είναι σύµφωνο µε την αρχή της 
αναλογικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016.  
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2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

 
2.2.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από 

τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που 
θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της εκάστοτε κατατεθειµένης 
προσφοράς χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συµµετοχής. 

 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ένστασης ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από την Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στο ∆ήµο Αθηναίων. 

 
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισµού 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
(διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται 
για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του 
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 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 µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Ως προς τις ατοµικές επιχειρήσεις το φυσικό πρόσωπο. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα 
µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
73 Ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού,  

(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης 
µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,  
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 
σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.3.1 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας 
που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

 

Κριτήρια επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των 
υπηρεσιών.  
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Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µελέτης της αρµόδιας υπηρεσίας : 

Προσόντα ιατρού εργασίας (άρθρο 16 του Ν. 3850/2010) 

1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος µε τίτλο ειδικότητας και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο 
ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής 
της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 

2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον 
παρόντα κώδικα (Ν. 3850/2010), έχουν δικαίωµα να ασκούν: 

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.05.2009 είχαν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών 
ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς 
επί επτά τουλάχιστον έτη. 

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν 
ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων 
προσόντων για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς 
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και για την άσκηση αυτής έως 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της 
ιατρικής της εργασίας. 

4. Αναφορικά με τις ΕΞ.Υ.Π.Π. (σελίδα 2 της µελέτης της αρµόδιας υπηρεσίας) 

«Οι ΕΞ.Υ.Π.Π. για να αρχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν υπηρεσίες υποχρεούνται να 

κατέχουν την προβλεπόμενη εκ του Νόμου σχετική άδεια.» 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

∆εν προβλέπεται/απαιτείται από την τεχνική µελέτη της αιτούσας ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της µελέτης της αρµόδιας υπηρεσίας:  

«Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα: 

Ο Ιατρός Εργασίας να έχει προϋπηρεσία, η οποία θα προκύπτει από βεβαίωση του εργοδότη της 

επιχείρησης, µε την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας για 5 έτη συνολικά.» 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σελίδα 7 της µελέτης της αρµόδιας υπηρεσίας:  

Ειδικότερα για τα νοµικά πρόσωπα ΕΞ.Υ.Π.Π.: 

«Θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαιτούµενα όργανα µετρήσεως, πιστοποιηµένα από την αρµόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου. Η εταιρεία θα είναι υποχρεωµένη να διενεργήσει οποιαδήποτε επιπλέον 

µέτρηση υποδειχθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας.» 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

∆εν προβλέπεται/απαιτείται από την τεχνική µελέτη της αιτούσας ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων / ∆άνεια εµπειρία 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα σχετικά µε την τεχνική και 

επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή µε την σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των εργασιών/ καθηκόντων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση 
οικονοµικών φορέων, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του Ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα VII Ι το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη 
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΤΕΥ∆  καταρτίζεται από τις 
αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 
158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).  

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 και κυρίως η φορολογική και 
η ασφαλιστική ενηµερότητα, κρίνονται  
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i. κατά την υποβολή της προσφοράς, (οι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους και να προσκοµίσουν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
συµµετοχής την φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών), 

ii. κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου 
και  

iii. κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 
Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και 
ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει 
τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται 
στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.  

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του Ποινικού 
Μητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου πριν την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω 
αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, i. σε ισχύ 
κατά την υποβολή των προσφορών, ii.  καθώς και την ηµεροµηνία αποστολής της σχετικής 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) και 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια 
αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν την ηµεροµηνία 
αποστολής της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
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χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην 
παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5. δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών (∆ΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε 
το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

- άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος µε τίτλο ειδικότητας και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο 
ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της 
ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 

Για τα νοµικά πρόσωπα: 

- την προβλεπόμενη εκ του Νόμου σχετική άδεια, 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 (∆εν απαιτείται) 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των απαιτήσεων της παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς:  

1. Βεβαίωση του εργοδότη της επιχείρησης, µε την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας για 5 έτη 
συνολικά. 

 2. Κατάλογο µε όλα τα απαιτούµενα όργανα µετρήσεως, πιστοποιηµένα από την αρµόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου. 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν 
νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

Β.8. (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

Β.9. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.10. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 78 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα I-ΙV 

της ∆ιακήρυξης, για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

∆εν επιτρέπεται από τον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της 
σύµβασης σε τρίτο. 

  Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
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ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Υπουργικής 
Απόφασης υπ’ αριθµ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την 
συµµετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία και µέχρι τη σύναψη της σύµβασης µέσω του 
Συστήµατος µε τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περίπτωση στις διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας και της παρούσης. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε 
ηλεκτρονικό φάκελο µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Τα 
περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα.  

Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό 
αρχείο και σηµαίνονται από τον οικονοµικό φορέα µε χρήση του σχετικού πεδίου του 
Συστήµατος. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική 
αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της, σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 21 του Ν. 4412/2016. 

2.4.2.4. Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του προσφορά συµπληρώνοντας 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό 
χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα 
στοιχεία της προσφοράς του σε µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Στην συνέχεια, 
ο οικονοµικός φορέας παράγει από το Σύστηµα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της Τεχνικής 
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Προσφοράς Προµηθευτή και της Οικονοµικής Προσφοράς Προµηθευτή σε µορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υπογράφονται µε εγκεκριµένη προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων 
πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 
02.06.17) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον 
οικονοµικό φορέα χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Κατά την συστηµική υποβολή της προσφοράς το Σύστηµα πραγµατοποιεί 
αυτοµατοποιηµένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση µε τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι 
αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο Σύστηµα. ∆ιαφορετικά, η προσφορά δεν 
υποβάλλεται και το Σύστηµα ενηµερώνει τον οικονοµικό φορέα µε σχετικό µήνυµα σφάλµατος 
στη διεπαφή του χρήστη του οικονοµικού φορέα, προκειµένου ο τελευταίος να προβεί στις 
σχετικές ενέργειες διόρθωσης.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και 
οικονοµική προσφορά) παραπέµποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν 
υποδείγµατα τεχνικής -οικονοµικής προσφοράς.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
µορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή 
µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 
56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα µε 
διαβιβαστικό στην αναθέτουσα αρχή (Γενικό Πρωτόκολλο ∆ήµου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος 
όροφος, 08:00 – 15:00), σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή 
σύµφωνα µε τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 
56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και 
δικαιολογητικά προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους 
δηµόσιους φορείς αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα, 
µέσω διαλειτουργικότητας των συστηµάτων. Έως την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου. 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Στον σφραγισµένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της προκήρυξης σύµβασης, 

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα, (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) 

 ο οποίος θα περιλαµβάνει: 

1. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο 
οποίος πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση στο άρθρο 
2.4.3 της παρούσης έγγραφα.  

2.  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος επί 
ποινή αποκλεισµού, θα πρέπει να περιέχει όλα τα κατά περίπτωση απαιτούµενα από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης στοιχεία (π.χ. πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, 
prospectus,, έγγραφα απόδειξης επαγγελµατικής εµπειρίας κτλ). Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις.  

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε 
εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Απόσυρση προσφοράς 

Οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, µε έγγραφο αίτηµα τους προς την 
αναθέτουσα αρχή, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/02-06-
2017, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος. Πιστοποιηµένος χρήστης της 
αναθέτουσας αρχής, µετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία αποδέχεται το 
σχετικό αίτηµα του οικονοµικού φορέα, µπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής 
ηλεκτρονικής προσφοράς στο Σύστηµα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονοµικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά µέσω του 
Συστήµατος έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προφοράς. 
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαµβάνουν:  

α) τo Tυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII.  Οι προσφέροντες 
συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ∆ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή 
αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα VII),  

β) την Εγγύηση Συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τα 
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

γ) ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα η οποία να καλύπτει το χρονικό σηµείο 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII της παρούσας. Ενώσεις 
οικονοµικών φορέων υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
Ένωση.  

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

Εφόσον ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εµπειρία άλλων 
οικονοµικών φορέων για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας πρέπει να µεριµνά ώστε να 
υποβάλει µαζί µε το δικό του ΤΕΥ∆ και χωριστό ΤΕΥ∆ δεόντως συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο από τους τρίτους φορείς, στους οποίους στηρίζεται.  

Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.) από τους 
διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυµων Εταιρειών 
(Α.Ε.) από τον νόµιµο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύµφωνα 
µε το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν 
διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 
πρόσωπα. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Παραρτηµάτων I 
και IV περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 
πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στα ως άνω 
Παραρτήµατα.(Καταθέτονται απαραίτητα: η τεχνική προσφορά του συστήµατος, τα όποια 
prospectus, αν υπάρχουν, αναφορικά µε τον εξοπλισµό και τις αντίστοιχες προβλεπόµενες 
πιστοποιήσεις, τα έγγραφα απόδειξης επαγγελµατικής εµπειρίας). 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, 
όπως ορίζεται κατωτέρω:  
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Α. Τιµές 

Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα. 

 Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “Οικονοµική Προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο αντίστοιχο Παράρτηµα της παρούσας 
διακήρυξης) σε µορφή pdf.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

Οι Ιατροί Εργασίας (φυσικά πρόσωπα) είναι υποχρεωµένοι στις προσφορές που θα 
καταθέσουν, να καλύπτουν το σύνολο ωρών που αντιστοιχούν στον καθένα ξεχωριστά ήτοι: 
929,26 ώρες/Ιατρό Εργασίας/έτος, ενώ οι ΕΞ.Υ.Π.Π. (νοµικά πρόσωπα) οι προσφορές που θα 
καταθέσουν, θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της παροχής υπηρεσίας, ήτοι: 3 * 
929,26=2.787,8 ώρες/έτος. Σηµειώνεται δε ότι σε περίπτωση προσλήψεων, ισχύει η προαίρεση 
και τα προαναφερόµενα στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 

διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
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Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών 
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύµβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 4η εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών και 
ώρα 11:00. 

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

� Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων και των εγγράφων της 
σύµβασης. 

Ειδικότερα : 

α) Πιστοποιηµένοι χρήστες των γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016 προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης 
των φακέλων και (υπό)φακέλων των προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωµοδοτήσεις, 
εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή. 

β) Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού,  

- απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων 
ή συµπλήρωσης των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

- απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες– οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων 
επί του περιεχοµένου της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει. 

- εισηγούνται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την κατάταξή 
τους µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου, 





48 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

- κοινοποιούν στους οικονοµικούς φορείς την σχετική απόφαση επικύρωσης των 
πρακτικών αξιολόγησης των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, αναλόγως της κατά 
περίπτωση ακολουθούµενης διαδικασίας, 

γ) Πιστοποιηµένοι χρήστες των οικονοµικών φορέων  

- παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που τους 
ζητούνται, 

- λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων, των προσφορών τους και των 
υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών αυτών µέσω του χώρου του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού. 

Η υποβολή των πρακτικών, γνωµοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωµοδοτικών οργάνων, 
οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς τους οικονοµικούς φορείς, οι 
διευκρινίσεις- συµπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και κάθε άλλη 
επικοινωνία µεταξύ οικονοµικών φορέων και αναθετουσών αρχών πραγµατοποιούνται µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος. 

δ) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και των τεχνικών προσφορών 
µπορεί να γίνονται και ενιαία σε ένα στάδιο. 

ε) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τα προηγούµενα στάδια, οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

στ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο 
όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας. Η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής κοινοποίησης της σχετικής αποφάσεως για το 
εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού στο Σύστηµα αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο 
υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία, για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος τον «προσωρινό ανάδοχο» στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) έως 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα («προσωρινό 
ανάδοχο») ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον 
(υπό)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σε µορφή αρχείων pdf 
και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής τους µε διαβιβαστικό στην αναθέτουσα αρχή (Γενικό Πρωτόκολλο ∆ήµου 
Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, 08:00 – 15:00). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση. 

Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το ΤΕΥ∆ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί 
τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση 
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του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 
την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε 
αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην 
περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 15% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. 
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση όπου προκύπτει ανάθεση µέρους ή του συνόλου της παρεχόµενης 
υπηρεσίας σε εταιρία ΕΞ.Υ.Π.Π, πριν από την αποστολή του πρακτικού της αρµόδιας 
επιτροπής αξιολόγησης για τον ορισµό του οριστικού αναδόχου προς την Οικονοµική 
Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9, παράγραφος 7, του Ν. 3850/2010, θα 
αποσταλεί ο προβλεπόµενος φάκελος στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας για τον 
προβλεπόµενο έλεγχο. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα συνεχιστεί η διαγωνιστική 
διαδικασία. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, και τα αναρτούν στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Προκηρυγµένου 
∆ιαγωνισµού».   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της 
Συµφωνίας Πλαίσιο σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου. 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2., έπειτα από σχετική 
πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος, 
εφαρµοζοµένων των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, τη διακήρυξη 
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.  

Μέσω του Συστήµατος ιδίως: 
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� Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού ειδοποιούν εγγράφως 
τον «προσωρινό ανάδοχο» να υποβάλλει τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις και τα έγγραφα 
της σύµβασης δικαιολογητικά και στοιχεία. 

� Πιστοποιηµένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

� Πιστοποιηµένοι χρήστες των οικονοµικών φορέων λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος µέσω του χώρου του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού. 

� Πιστοποιηµένοι χρήστες των γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα 
αρχή. 

� Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προσκαλούν τον 
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

� Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού κοινοποιούν την 
απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο. 

� Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού αποστέλλουν ειδική 
πρόσκληση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης. 

� Πιστοποιηµένοι χρήστες του οικονοµικού φορέα δύναται να προσκοµίζουν ή 
συµπληρώνουν τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.  

Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγµατοποιείται µέσω της 
λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού χώρου «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του 
Συστήµατος. 

Η προσκόµιση και συµπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύµφωνα µε 
την παρ.2 του άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών 
σύµφωνα µε την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγµατοποιείται µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό 
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά.  

Η αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 µπορεί να 
ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 3.4 Ενστάσεις  

 

3.4.1. ∆ικαίωµα άσκησης προσφυγής 

Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη 
σύµβαση του νόµου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, έχει 
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δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 360 του Ν. 4412/2016, στο Π∆ 39/2017 και να ζητήσει: 

- προσωρινή προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016,  

- ακύρωση παράνοµης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 367 του Ν. 4412/2016 ή  

- ακύρωση σύµβασης η οποία έχει συναφθεί παράνοµα, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του Ν. 
4412/2016, άρθρο 3 παρ.1 του Π∆ 39/2017. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των 
Αναθετουσών Αρχών, άρθρο 3 παρ.2 του Π∆ 39/2017.  

∆εν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων 
εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Οδηγία 19, άρθρο 3 παρ.4 του Π∆ 39/2017. 

 

3.4.2. Προθεσµία άσκησης προσφυγής 

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή 
τηλεοµοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως,  

(γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ, 
άρθρο 4 του Π∆ 39/2017. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης, 
άρθρο 4 του Π∆ 39/2017.  

 

3.4.3. Άσκηση προσφυγής – Άσκηση παρέµβασης 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και 
κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ και περιέχει τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της, άρθρο 8 παρ.3 του Π∆ 39/2017. 

Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, (άρθρο 8 παρ.3 του Π∆ 39/2017). 

Στον Κανονισµό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 8 παρ.2 του Π∆ 39/2017, 
άρθρο 362 παρ.2 του Ν.4412/2016) η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση 
τυποποιηµένου εντύπου.  

Κάθε ενδιαφερόµενος, του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 





53 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

προσφυγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016, παρέµβαση 
ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύµφωνα µε την παρ. 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόµενης πράξης, 
προσκοµίζοντας όλα τα κρίσιµα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του, άρθρο 7 του Π∆ 39/2017. 

∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία 
δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και 
Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται 
ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). Ως ηµεροµηνία υποβολής 
της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. Το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η 
ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον 
αριθµό πρωτοκόλλου αυτής (άρθρο 8 παρ.4 του Π∆ 39/2017). 

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος κατάθεσης προσφυγών µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, η προσφυγή 
κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της ΑΕΠΠ ή µε ταχυδροµική αποστολή επί αποδείξει ή 
µε τηλεοµοιοτυπία προς την ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής λογίζεται 
αντίστοιχα η ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης ή η ηµεροµηνία του αποδεικτικού ταχυδροµικής 
αποστολής ή της αποστολής µε τηλεοµοιοτυπία. (άρθρο 8 παρ.5 του Π∆ 39/2017). 

 

3.4.4. Παράβολο 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις 
εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύµβασης. Το ύψος 
του παραβόλου δε µπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν από τα έγγραφα της σύµβασης δεν προκύπτει η 
προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 

Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύµβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της 
αξίας του τµήµατος ή των τµηµάτων της σύµβασης σχετικά µε τα οποία ασκείται η προδικαστική 
προσφυγή. 

Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω 
κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-παράβολου στη 
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί 
έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού. Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του 
παράβολου ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόµενο στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 8 του Κανονισµού έντυπο προσφυγής του Παραρτήµατος Ι: 

� εκτυπωµένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωµής του ποσού σε Τράπεζα,  

� επικυρωµένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο 
Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωµένο” καθώς και  
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� βεβαίωση περί ελέγχου και δέσµευσης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία 
που το αποδέχεται. (άρθρο 5 παρ.4 του Π∆ 39/2017).Με τον Κανονισµό Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών της παρ. 7 του άρθρου 365 ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος 
κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της είσπραξής του. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής 
ή σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής του µε την απόφαση του οικείου σχηµατισµού της ΑΕΠΠ, 
που εξέτασε την προδικαστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην 
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόµενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

3.4.5. Ανασταλτικό αποτέλεσµα 

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά 
από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016, (άρθρο 364 του 
Ν.4412/2016, άρθρο 6 του Π∆ 39/2017, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. Οδηγία 19). 

Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής µέσω της λειτουργίας του Συστήµατος “Επικοινωνία”. 

 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα 
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, 
µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή µπορεί, µετά από γνώµη 
του να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η 
παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή του συµφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα 
που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα.V. της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.   

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσµεύεται τµηµατικά, 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των εργασιών που 
παραλήφθηκαν οριστικά, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου 
της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά 
την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να έχει χρονική ισχύ 
µεγαλύτερη κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο της σύµβασης. 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης 
σε τρίτο.  

Κατ’ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο 
ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

4.5 Τροποποίηση του συµφωνητικού κατά τη διάρκειά του  

Το συµφωνητικό µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά του, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης του συµφωνητικού  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

 

5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η υποβολή του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου δεν µπορεί να 
γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Η πληρωµή του συµβατικού 
τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωµή. Εξάλλου για την πληρωµή του αναδόχου ο τελευταίος θα πρέπει να 
προσκοµίζει εκ νέου πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας εκτός αν έχει 
ήδη προσκοµίσει τέτοια από προηγούµενη σύµβαση και τα τελευταία είναι σε ισχύ. 

Η αµοιβή δύναται να καταβάλλεται µηνιαίως και σύµφωνα µε την έκθεση πεπραγµένων 
που θα παρουσιάζει ο Ιατρός Εργασίας, όπως αυτή αναφέρεται ρητά στη συγγραφής και αφού 
προσκοµιστούν στο ∆ήµο από τον εντολοδόχο τα νόµιµα παραστατικά. (Απόδειξη ή τιµολόγιο 
παροχής υπηρεσιών). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα καλύπτει µηνιαίως τις απαιτούµενες 
ώρες, ο ∆ήµος δύναται να εφαρµόσει το άρθρο 12 του παρόντος (Έκπτωση του αναδόχου), εκτός 
βέβαια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 (Ανωτέρα βία). Σε περίπτωση που 
συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αµοιβή θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις δεδουλευµένες 
ώρες ως ακολούθως: 

H αµοιβή του Ιατρού Εργασίας (φυσικά πρόσωπα) απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. 
σύµφωνα µε την 1125529/8239/989/Β0014/ΠΟΛ.1168/16.12.2008 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών και την 297/08 γνωµοδότηση του Β΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ., ενώ αντίθετα στην 
αµοιβή για τις ΕΞ.Υ.Π.Π. (νοµικά πρόσωπα) συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις 
ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συµπληρωµατικής δηµόσιας σύµβασης, προ φόρων και κρατήσεων, (ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-
03-2017). 
            δ) Έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσης. (∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)  
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  ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

στ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία 
για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η 
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσµίας συµµόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

β) Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 
στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης  

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί- διοικεί 
τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

5.4 Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο  

Κάθε δαπάνη που τυχαία δεν κατονοµάζεται και που έχει σχέση µε την εκτέλεση των εργασιών 
που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων, και µέχρι την άρτια παράδοση/εκτέλεση όλων 
των υπηρεσιών. 

 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης 

 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το 

Τµήµα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου 
∆υναµικού, η οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για όλα τα ζητήµατα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

 
6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της [ιδίως σε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 

εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση] να ορίζει για την 
παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με 
την ίδια απόφαση [ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων] δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, 
στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή 
την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους 
της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει 
έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης 

 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και 
έως 31/12/2018.  
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6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3 ∆ικαίωµα προαίρεσης 

Σε περίπτωση πρόσληψης επιπλέον εργαζομένων (διοικητικού και εργατοτεχνικού 

προσωπικού), προβλέπεται προαίρεση επί των ωρών μέχρι 30%. 

929,26 ώρες * 30%=278,77 ώρες 

Σύνολο ετήσιων ωρών με την προαίρεση: 929,26 ώρες+278,77 ώρες=1.208,03 ώρες 

 

α) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (φυσικά πρόσωπα) 

1.208,03 ώρες *22 €/ώρα =26.576,66€ ανά Ιατρό Εργασίας (συμπ/νης της προαίρεσης) 

Συνολική ετήσια δαπάνη: 26.576,66€ * 3 Ιατροί Εργασίας=79.729,98€ (φυσικά πρόσωπα 

απαλλασσόμενα του Φ.Π.Α.) 

Συνολική δαπάνη 2017 και 2018: 79.729,98€ * 2 έτη=159.459,96€(φυσικά πρόσωπα 

απαλλασσόμενα του Φ.Π.Α.) 

 

β) ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (νομικά πρόσωπα 24% Φ.Π.Α.) 

1.208,03 ώρες *22 €/ώρα =26.576,66€ ανά Ιατρό Εργασίας 

Ποσό Φ.Π.Α. 24%=6.378,39€ 

Σύνολο: 32.955,05€ ανά Ιατρό Εργασίας ετησίως (συμπ/νης της προαίρεσης) 

 

Συνολική ετήσια δαπάνη: 32.955,05€ * 3 Ιατροί Εργασίας=98.865,15€ (νομικά πρόσωπα 

συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) 

Συνολική δαπάνη 2017 και 2018: 98.865,15€ * 2 έτη=197.730,30€ (νομικά πρόσωπα συμπ/νου 

Φ.Π.Α. 24%) 
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6.4  Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

 

 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι και ΙV της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, µπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 
µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του 
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την 
παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.5  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να 
είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, 
η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το 
άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης 
παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Κουτσούµπας Χρήστος Παναγιώτης Μπιµπούδης    Βακουντούζης Ιωάννης 
 
 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 





63 

 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

 

 





 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
(το τελικό κείµενο ενδέχεται να υποστεί τροποποιήσεις ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της διαγωνιστικής διαδικασίας, πάντα σε συµφωνία µε τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης σύµβασης) 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Κ. Παλαιολόγου 9 -10438-ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.:213.20.82.959 – FAX: 210.52.28.464 
Αριθ. Πρωτ.: 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
#............................ €# 

 
 

Σήµερα την ……………………….. του έτους ………….. στην Αθήνα και στα γραφεία του 
∆ήµου Αθηναίων, οδός Λιοσίων αριθ. 22, οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 

α) Ο ∆ήµος Αθηναίων που εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο Αθηναίων κ. ΓΙΩΡΓΟ 
ΚΑΜΙΝΗ και τούτου απουσιάζοντος ή κωλυοµένου, ο νόµιµος αναπληρωτής του, ενεργών στην 
περίπτωση αυτή σαν νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου Αθηναίων, που θα αποκαλείται παρακάτω 
«∆ΗΜΟΣ» και  

β) ο/η………………………………………….., µε Α∆Τ………………/η επιχείρηση (πλήρη 

επωνυµία και δ.τ. εάν υπάρχει), ΑΦΜ ………….., ∆ΟΥ…………… που εδρεύει (πλήρης ∆/νση, 

Τηλ. και FAX), νοµίµως εκπροσωπούµενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονοµάζεται 
για συντοµία «Ανάδοχος»,  

 
δήλωσαν, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 
 

Ο ∆ήµος Αθηναίων προκήρυξε Ανοικτή ∆ηµόσια Σύµβαση, µε χρήση ηλεκτρονικών 
µέσων, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσιών από τρεις (3) Ιατρούς Εργασίας 
για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου Αθηναίων από Φυσικά Πρόσωπα ή 
από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για χρονικό διάστηµα από την 
ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 31/12/2018, συνολικού προϋπολογισµού 
197.730,30€ ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιώµατος προαίρεσης 30% επί του αρχικού 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, ο οποίος πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 
…………………/2017 και ώρα 12:00. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού ακολούθησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες, αποφάσισε, 
σύµφωνα µε την αριθ. ……………./2017 Πράξη της που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσης, η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής µε την Αριθµό Πρωτ. 
…………………………………….-2017 απόφαση και κατόπιν της ολοκλήρωσης του 
προβλεπόµενου προσυµβατικού ελέγχου µε την υπ’ αριθµό ……. Πράξη του Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά µε την νοµιµότητα της συγκεκριµένης Πράξης, την ανάθεση 
µέρους/εξ’ ολόκληρου της εκτέλεσης των υπηρεσιών από Ιατρούς Εργασίας για την Υγιεινή και 
την Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου Αθηναίων στην/στο συµµετέχουσα εταιρεία/φυσικό 
πρόσωπο: «……………………………………………..» µε συνολική τιµή προσφοράς 
…………………………€ (και ολογράφως). 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
Αντικείµενο Σύµβασης 

 
Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης αποτελεί Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση 

εργασίας για την παροχή υπηρεσιών από Ιατρούς Εργασίας είτε από φυσικά πρόσωπα εκτός της 
επιχείρησης ή σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) (νοµικά πρόσωπα), 
την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου για την εκπλήρωση των προσδιοριζόµενων από τις 
ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και για χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 31/12/2018, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. ………………../…………..2017 Προκήρυξη ∆ηµάρχου 
Αθηναίων, το τεύχος της ∆ιακήρυξης µε τα Παραρτήµατά του, την τεχνική και οικονοµική 
προσφορά του φυσικού προσώπου/της εταιρείας  «………………………………………………» 
και τους όρους της παρούσας Σύµβασης. 

  
Ως συνολική τιµή συµφωνείται το ποσό των ……………………… € 

 
Με την υπ' αριθµό 17REQ006246557 2017-05-29 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τα έτη 
2017-2018 εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης ύψους 90.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 2017 και 110.000,00€ των πιστώσεων που 
περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό των οικονοµικών ετών 2017-2018 του Κ.Α.Ε: 6117.025 του 
Φορέα 0. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις  
Α) Τρόπος Πληρωµής 
 

Η καταβολή στον Ανάδοχο του τιµήµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνεται για το 
100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου µετά την 
οριστική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την αρµόδια Υπηρεσία 
και την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από το ∆ήµο.  
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∆ικαιολογητικά πληρωµής σε συµβάσεις υπηρεσιών 
 
Για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή, 
β) Τιµολόγιο του αναδόχου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη       
«Εξοφλήθηκε», 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό (άρθρο 200 παρ.6 
του Ν.4412/16). 

Σε περίπτωση που η πληρωµή του Συµβασιούχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή 
τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από αυτήν του τιµολογίου ή 
άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους 
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Συµβασιούχο. 

Η υποβολή του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου δεν µπορεί να 
γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του κάθε φορέα. 
Ο Ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της προσφερόµενης τιµής σε όλη τη διάρκεια 

της Σύµβασης, παραιτούµενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρµογής από κάθε λόγο και 
αιτία ακόµη και από το άρθρο 388 του Α.Κ. 

 

Β) Κρατήσεις 
   Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εξής κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.). Η κράτηση επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συµπληρωµατικής δηµόσιας σύµβασης, προ φόρων και κρατήσεων. (ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 969/Β/22-
03-2017). 
            δ). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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ε) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο 
Καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης/ Όροι εκτέλεσης σύµβασης 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 

 
∆ιάρκεια εκτέλεσης σύµβασης 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης της 
υπογεγραµµένης από τα συµβαλλόµενα µέρη σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και όχι πέραν της 

31/12/2018 . 
Ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει ολόκληρο το συµβατικό ποσό, ενώ σε 

ενδεχόµενο λήξης του χρόνου υλοποίησης των υπηρεσιών χωρίς την εξάντληση του συµβατικού 
ποσού, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να διεκδικήσει από το ∆ήµο τυχόν οικονοµικές αξιώσεις για 
αποζηµίωσή του. 

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύµβαση (Τµήµα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού) και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις και 
δ) εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

Παράταση – Τροποποίηση Σύµβασης 
 

 Παράταση σύµβασης 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της 

υπηρεσίας που διοικεί τη Σύµβαση, η συνολική διάρκεια της Σύµβασης µπορεί να παρατείνεται 
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µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη 
της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Τροποποίηση σύµβασης 
Η παρούσα Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 

του Ν. 4412/2016. 

∆ικαίωµα Προαίρεσης 
Στην διαγωνιστική διαδικασία προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης µέχρι 30% όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στα έγγραφα της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ∆ήµο την υπ’ αριθ. 

………………… εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………………… για το ποσό των 
……………………………………………………………………….. (…………………. €), το ύψος 
του οποίου αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ 
ελάχιστον µε το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης προσαυξηµένο κατά τριάντα (30) 
ηµέρες. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 
των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ’ 
αυτόν της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειψε ο λόγος για 
τον οποίο κατατέθηκε.   

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο των υπηρεσιών και της πιστής 
εφαρµογής των όρων της παρούσης διακήρυξης και της Σύµβασης θα γίνεται βάσει των άρθρων 
216, 219 και 220 του Ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση: 
Να εκτελεί τις εργασίες που περιγράφονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το 
βάρος της αποδείξεως της. Στερείται όµως του δικαιώµατος να την επικαλεσθεί, αν δεν την 
αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα 
σε είκοσι (20) ηµέρες, αφότου συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την 
αδυναµία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή µερικά τις υπηρεσίες που ανέλαβε. 
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Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συνεργατών ή 
αντιπροσώπων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιµοποιηθεί από 
αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που αναλαµβάνει, καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα 
στοιχεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του ∆ήµου. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (ηλεκτρονικά, γραπτά και προφορικά) που θα 
περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση της εργασίας ακόµα και αν δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί από το ∆ήµο ως εµπιστευτικά.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι - συνεργάτες του, γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις. 

Ο Ανάδοχος δε µπορεί σε καµία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλο ή εν µέρει, τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβασή του µε το ∆ήµο, εξαιρουµένου του δικαιώµατος 
εκχώρησης του προϊόντος αυτής (τιµήµατος) σε πιστωτικό Ίδρυµα, το οποίο νόµιµα 
δραστηριοποιείται στην ηµεδαπή. 

Ο Ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί, υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε τις εντολές της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ήµου σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε 
τις εκτελούµενες υπηρεσίες. 

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός µονάχα (ο Ανάδοχος) αποκλειόµενης ρητώς και απολύτως 
κάθε ευθύνης του ∆ήµου Αθηναίων, για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συµβάσεως 
ατυχήµατα ή βλάβες που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική και αποθετική ζηµιά που 
τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Έκπτωση Αναδόχου – Λύση – Καταγγελία Σύµβασης – Κυρώσεις 

 
Έκπτωση Αναδόχου    
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να υπαναχωρήσει από 

τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 

ή παραβιάζει όρο της Σύµβασης, 
β) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί τη Σύµβαση στον χρόνο και µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, 
γ) ο Ανάδοχος αρνείται ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τις εντολές της Επιτροπής Παραλαβής,  
δ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά σε µη 

προβλεπόµενους από την προσφορά του υπεργολάβους, 
ε) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί σε υπό αναγκαστική διαχείριση ή γίνουν πράξεις 

αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων, 

στ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
του επαγγέλµατός του. 
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Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η οποία καλεί υποχρεωτικά τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και  

β) επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του από το σύνολο των 
συµβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4412/2016, κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

 Σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό 
που τυχόν καταβληθεί σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, η δε τελευταία δικαιούται να 
απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµίας. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να 
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
 

Λύση σύµβασης 
 Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε 
περίπτωση που σε βάρος του Αναδόχου εκδοθεί οριστική απόφαση, µε την οποία κηρύσσεται σε 
πτώχευση ή τίθεται υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
  

Καταγγελία Σύµβασης 
 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση αζηµίως για σπουδαίο λόγο, ο 
οποίος δύναται να αφορά στον Ανάδοχο, στην Αναθέτουσα Αρχή ή και σε κάθε σχετική περίσταση, 
εξαιτίας της οποίας δε δύναται να αξιωθεί, κατά την καλή πίστη, η συνέχιση της λειτουργίας της 
Σύµβασης µέχρι το πέρας της συµβατικά καθορισθείσας διάρκειάς της. 
 Σπουδαίος λόγος που αφορά στον ανάδοχο συντρέχει ιδίως, σε περίπτωση υπαίτιας 
παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεών του και πληµµελούς εκπλήρωσης αυτών. Το 
συντοµότερο δυνατό, µετά τη λύση της Σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία των ήδη παρασχεθέντων κατά τον χρόνο αυτό υπηρεσιών, 
καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου, κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 
 

Κυρώσεις 
Σε περιπτώσεις που από την Υπηρεσία που επιβλέπει την σύµβαση (Τµήµα Εκπαίδευσης 

και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού) παρατηρείται µη 
ικανοποιητική ανταπόκριση του Αναδόχου στην εκτέλεση της παροχής των από τη Σύµβαση 
προβλεπόµενων υπηρεσιών, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, θέτοντας προθεσµία εύλογη 
και ανάλογη µε τη διάρκεια της Σύµβασης και δε µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες. 

Αν η προθεσµία που τέθηκε µε την ειδική όχληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να 
συµµορφωθεί κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην 
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απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
 Η καταβολή οποιουδήποτε πληρωτέου ποσού, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, προς τον Ανάδοχο, 
αναστέλλεται µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ των συµβαλλοµένων υποχρεώσεων. Η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία 
που υπέστη από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. ∆ικαιούται δε να συµψηφίσει µονοµερώς τις 
εν λόγω αξιώσεις της µε τυχόν αξιώσεις του Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης και της αξίωσής 
τους για την αµοιβή του. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Παρακολούθηση και παραλαβή υπηρεσιών 
 

 Ι. Αρµόδια Υπηρεσία – Αρµοδιότητες 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία (Τµήµα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου ∆υναµικού). 

Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα 
που αφορούν: 

- Στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου. 

- Στην λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. 

ΙΙ. Αρµόδιο όργανο – Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 
Η παραλαβή των εκτελούµενων υπηρεσιών καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης 

όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία 
θα οριστεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιβολή 
κυρώσεων στον ανάδοχο σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόµενα στην 
σύµβαση. 

Η επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου 
γίνεται βάσει των άρθρων 216, 219 και 220 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
Ποινικές Ρήτρες 

 
 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
Σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,  
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν 
στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 
εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως.  

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.  
 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης   

 
Ο Ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να 

υποβάλει κατά περίπτωση προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής ή του φορέα που εκτελεί – διοικεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

 

ΆΡΘΡΟ 11ο  
Επίλυση διαφορών – Εφαρµοστέο δίκαιο 

 

Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό 
Αττικής αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 
δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 
διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

Συµβατικό πλαίσιο  
 

Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 
Προκήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
 





 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
Συµβατικά τεύχη 

 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης είναι κατά σειρά 

ισχύος τα ακόλουθα: 
1. Το παρόν Συµφωνητικό. 

2. Η υπ’ αριθµ. ……………………..-2017 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού (Α∆ΑΜ: 
………………………………………). 

3. Η Τεχνική Έκθεση, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και η  Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Τµήµατος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνου 
∆υναµικού  

4. Η  τεχνική – οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 

Το κείµενο της παρούσης Συµβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη που υπέγραψαν πέντε (5) όµοια πρωτότυπα αυτής, τέσσερα (4) από τα οποία 
κρατήθηκαν από το ∆ήµο και το πέµπτο πρωτότυπο της παρούσας παραδόθηκε στον Ανάδοχο.  

 

Για όλα τα θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχθηκε ανεπιφύλακτα, σε 
συνδυασµό προς τους όρους της ∆ιακήρυξης µε αριθµ. …………….  και την τεχνική και 
οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

 

       Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

Κουτσούµπας Χρήστος  Παναγιώτης Μπιµπούδης  Βακουντούζης Ιωάννης 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

  





 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας:  .................................................................................................................  
Κατάστηµα:  ......................................................................................................  
∆ιεύθυνση (οδός - αριθµός, Τ.Κ.) …………………………………………….. 

Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………………………………………. 
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ...............  ΕΥΡΩ .................  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα 
εννέα ευρώ και εικοσιτεσσάρων λεπτών (3.189,24€)  1 υπέρ του / της σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας:  
της Εταιρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. …… ή  
Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών: 
α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
µελών της Ένωσης, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ 
της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισµού, για τη συµµετοχή του/της στην Ανοικτή 
∆ηµόσια Σύµβαση, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσιών από τρεις (3) Ιατρούς Εργασίας 
για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου Αθηναίων από Φυσικά Πρόσωπα ή από Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για χρονικό διάστηµα από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 31/12/2018, συνολικού προϋπολογισµού 197.730,30 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και 
δικαιώµατος προαίρεσης 30% επί του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου Αθηναίων. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συµµετοχή στον 
παραπάνω ∆ιαγωνισµό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΛΙΚΑ Η ΜΕΡΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ 

ΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΘΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΕΣ,ΑΠΟ 

ΑΠΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, που ισχύει 
κάθε φορά. 
Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται µε βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά και µόνο µέχρι την 
……………………, µετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε νοµίµως µε δικαστικό 
επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή µας 
αυτή. 
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρµόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 
Με τιµή 

  

                                                           
1 Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για το άρθρο 

ή τα άρθρα που αφορά η προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α. 





 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

ΙΙ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΕΚ∆ΟΤΗΣ............................................................................ 
Κατάστηµα: …………………………………………..      
∆ιεύθυνση (οδός – αριθµός, Τ.Κ.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης…….................. 
Προς: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 
Εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης υπ’ αρ. .................... για ευρώ........................... 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των 
Ευρώ………………….. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ {Σε περίπτωση 
µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας (την πλήρη επωνυµία) ………………………………………………… 
µε Α.Φ.Μ. ………………………, και διεύθυνση οδός ………………. Αριθµός …..… ΤΚ ………….., }                               
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….………………….............οδός...................................αριθµός................ΤΚ…… 
β)……….……………………….οδός..................................αριθµός.................ΤΚ…… 
γ)………………………………..οδός..................................αριθµός.................ΤΚ……  
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων του Συµφωνητικού µε αριθµό .….……………….. της 
Ανοικτής ∆ηµόσιας Σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την παροχή 
υπηρεσιών από τρεις (3) Ιατρούς Εργασίας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου 
Αθηναίων από Φυσικά Πρόσωπα ή από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για 
χρονικό διάστηµα από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 31/12/2018, συνολικού 
προϋπολογισµού 197.730,30€ , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιώµατος προαίρεσης 30% επί του 
αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τη µε αριθµό …………./2017 ∆ιακήρυξή σας που 
διενεργήθηκε µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς ……./…./….20…. και το οποίο ποσόν 
καλύπτει το 5% επί της συνολικής αξίας του συµφωνητικού, σύµφωνα µε το παρ. 1γ του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016, αξίας (αριθµητικά η αξία της διακήρυξης) Ευρώ αυτής, η οποία θα αποδεσµεύεται ισόποσα και 
αναλόγως κατ’ έτος σε σχέση µε το χρόνο της συνολικής διάρκειας του συµφωνητικού.  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη 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 µέχρι και την ……………(ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής) 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, µε την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα 
ΝΠ∆∆, συνυπολογιζοµένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 





∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ…» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΜΟΝ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ώρες) 

Τ/Μ 

(€/ω) 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Ιατρική παρακολούθηση εργαζοµένων (Ιατροί 
Εργασίας) 

1 ω 929,26 (Α) ……….. ………. 

 
Προαίρεση (Β) 

=30%* (Α) 
  ………..   

 ΣΥΝΟΛΟ (Γ)=Α+Β   ………..  ……….. 

2 Ιατρική παρακολούθηση εργαζοµένων (Ιατροί 
Εργασίας) 

1 ω 929,26 (Α) ……….. ………. 

 
Προαίρεση (Β) 

=30%* (Α) 
  ………..   

 ΣΥΝΟΛΟ (Γ)=Α+Β   ………..  ……….. 

3 Ιατρική παρακολούθηση εργαζοµένων (Ιατροί 
Εργασίας) 

1 ω 929,26 (Α) ……….. ………. 

 
Προαίρεση (Β) 

=30%* (Α) 
  ………..   

 ΣΥΝΟΛΟ (Γ)=Α+Β   ………..  ……….. 

 

Τιµή Προσφοράς (αριθµητικά): …………………………………………………………………….… 

 

Τιµή Προσφοράς (ολογράφως): ……………………………………………………………………….. 

         

             





 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΜΟΝ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ώρες) 

Τ/Μ 

(€/ω) 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Ιατρική παρακολούθηση εργαζοµένων (Ιατροί 
Εργασίας) 

3 ω 2.787,8 (Α) ……….. ………. 

 
Προαίρεση (Β) 

=30%* (Α) 
  ………..   

 ΣΥΝΟΛΟ (Γ)=Α+Β   ………..  ……….. 

 
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. 24% (∆) 

(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

  ………..   

 
ΣΥΝΟΛΟ (Ε) 

=(Γ+∆) 

  ………..  ……….. 

 

 

Τιµή Προσφοράς (αριθµητικά): …………………………………………………………………….… 

 

Τιµή Προσφοράς (ολογράφως): ……………………………………………………………………….. 

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

 

 

 

 

 

 

 





 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ……] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6013] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9/ ΑΘΗΝΑ/ 10835] 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Κουτσούµπας Χρήστος] 
- Τηλέφωνο: [213 20 82 959] 
- Ηλ. ταχυδροµείο: [x.koutsoumpas@athens.gr] 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.cityofathens.gr] 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

Ανοικτή ∆ηµόσια Σύµβαση, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσιών από τρεις (3) Ιατρούς Εργασίας 
για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζοµένων του ∆ήµου Αθηναίων από Φυσικά 
Πρόσωπα ή από Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για 
χρονικό διάστηµα από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έως 
31/12/2018, συνολικού προϋπολογισµού 197.730,30 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
και δικαιώµατος προαίρεσης 30% επί του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
CPV: 85121200-5 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [………………………. ] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [Τρείς Ιατροί Εργασίας Φυσικά 
Πρόσωπα/1 Νοµικό Πρόσωπο, εταιρία ΕΞ.Υ.Π.Π] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
i 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
i
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
i
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
i
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
i
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 
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Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
i
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 

δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να 

συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
i
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

���� συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
i
· 

���� δωροδοκία
i,i
· 

���� απάτη
i
· 

���� τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
i·
 

���� νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
i
·
 

���� παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνi.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
i
 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
i
 

Εάν ναι, αναφέρετε
i
: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
i
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)i; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
i
: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
i
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
i
 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 i
 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
i
; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
i
 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
i 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
i
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων

i
, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
i
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
i
 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
i
: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
i
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
i
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
i
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
i
 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
i
 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
i
, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 
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1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
i
, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
i
: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
i
, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
i
 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 
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7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
i
 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικά
i
, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
i
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
i
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
i
, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
i. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

i
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

i
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

i
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

i
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
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Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

i
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

i
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

i
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

i
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 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 (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

i
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

i
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

i
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

i
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

i
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

i
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

i
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

i
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
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ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

i
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

i
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

i
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

i
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

i
 Πρβλ άρθρο 48. 

i
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

i
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

i
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

i
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

i
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

i
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

i
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

i
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

i
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

i
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

i
 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

i
 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

i
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

i
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

i
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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i
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

i
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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