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Σίτλοσ: «Παροχθ Τπηρεςιών Ιατροφ Εργαςίασ» 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.379,70€ (κε Φ.Π.Α. 0%) 

                          K.A.10.6117.003 

                                                     

 ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

    Ο Δήμος μας προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών 
Ιατρού Εργασίας» για την  καλύτερη προστασία της υγείας και της ασφάλειας  των 
εργαζομένων του, για ένα έτος,  από την ημερομηνία υπογραφής της ύμβασης. 
Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα έλα έηνο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α/2-6-2010) πεξί θύξσζεο ηνπ 
Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ «ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
απαζρνινύλ πελήληα -50- άηνκα θαη άλσ, ν εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηαηξνύ εξγαζίαο θαη ηερληθνύ αζθάιεηαο. 
Ζ άζθεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ θαζεθόλησλ ηνπ Γηαηξνύ εξγαζίαο ζα γίλεηαη 
ζηνπο ρώξνπο όπνπ εξγάδνληαη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Νόηηαο  Κέξθπξαο θαη έρνπλ θαζνξηζηεί 
από ηελ ππεξεζία. 
Ο ηαηξόο εξγαζίαο ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

. 

Για την εν λόγω δαπάνη έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 4.379,70€ (πλέον ΥΠΑ 0%) στον 

προϋπολογισμό 2020 στον Κ.Α. 10.6117.003  με τίτλο «Παροχθ Τπηρεςιών Ιατροφ Εργαςίασ». 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με απόφαση 

Δημάρχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο φάκελος προσφοράς υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. 



 
3 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο 

σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, ΑΦΜ, 

διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος εταιρείας, κλπ). 

- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές τις τεχνικής έκθεσης απορρίπτεται. 
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Παϊδάλνο Νηθόιανο 
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ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνύ 

 

 

 

Κνπινύξε Αλαζηαζία 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Δ/λζεο 

Δ/ζεο,Οηθνλνκηθώλ 

&Αλάπηπμεο 

 

 

Θενδώξα Μέξηαλνπ 

ΠΕ Δ/θνύ-Οηθνλνκηθνύ 
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 Σίτλος:  «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας» 
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                                                    ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 
πκβνπιεπηηθέο αξκνδηόηεηεο : 
1.- ύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Ν. 3850/2010 ν ηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη 
ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε , ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή 
πξνθνξηθά , ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη 
ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξόο εξγαζίαο θαηαρσξεί 
ζην εηδηθό βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/2010. Ο εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε 
ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζε απηό ην βηβιίν. 
2.- Δηδηθόηεξα ν ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα : 
α. ρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο , 
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
β. Λήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ 
εμνπιηζκνύ. Πξνκήζεηα εκβνιίσλ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
γ. Φπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο 
δηεπζέηεζεο θαη δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
δ. Οξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ, νξγάλσζε θαξκαθείσλ ζηνπο 
ρώξνπο εξγαζίαο. 
ε. Αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο πξνζσξηλά ή 
κόληκα θαζώο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία αθόκε θαη κε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 
3.- Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεύεη ην 
δηθαηνινγεκέλν ή κε ιόγσ λόζνπ απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

 - 
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Δπίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
1.- ύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 3850/2010 ν Ηαηξόο Δξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό 
έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξόζιεςή ηνπο ή 
ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο εξγαζίαο , θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην λόκν. 
Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ 
ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. 
Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, 
αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ 
παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. Σν πεξηερόκελν ηεο 
βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη 
κπνξεί λα ειεγρζεί από ηνπο πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδόηε . 
2.- Ο ηαηξόο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ηεο πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ θαη γηα ην ζθνπό απηό: 
α. Δπηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη 
κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
β. Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέζσλ πξνζηαζίαο . 
γ. Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ. 
δ. Δπηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από 
ηελ εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο. 
ε. Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. Δθηειεί 
πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
3.- Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 
4.- Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο 
αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 
5.- Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα 
νπνηνδήπνηε παξάγνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 
6.- Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γηα απηνύο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο. 
7.- Ο Ηαηξόο Δξγαζίαο έρεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη 
ζηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο . Σπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο 
εξγαδόκελνπο, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγσ 
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο 
πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 
8.- Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 
εξγνδόηε ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθόζνλ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ηελ 
θαηάιιειε ππνδνκή έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδόκελνπο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη ζε ΔΞΤΠΠ ή 
ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο 
Τπνπξγνύο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο αξκόδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ ή ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ). ηε ζπλέρεηα ν ηαηξόο ιακβάλεη γλώζε θαη αμηνινγεί ηα 
απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε. Ο ηαηξόο εξγαζίαο κεξηκλά 
γηα ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκνύ θαη ηε δηελέξγεηα πξνιεπηηθώλ 
εμεηάζεσλ γηα εηδηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ. 
9.- Γηα θάζε εξγαδόκελν ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν. 
Δπηπιένλ θαζηεξώλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθό θάθειν, αηνκηθό βηβιηάξην 
επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, όπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθώλ θαη 
εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδόκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο 
εμεηάζεηο. Γηθαηνύηαη λα ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ 
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ηνπ εξγαδόκελνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη 
νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο θαζώο θαη ν 
ίδηνο ν εξγαδόκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην 
παξαδίδεηαη ζηνλ εξγαδόκελν πνπ αθνξά. 
10. - Απαγνξεύεηαη ε απνγξαθή θαη ε επεμεξγαζία ζην αηνκηθό βηβιηάξην επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ ηαηξηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά 
ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα 
ζπιιέγνπλ κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ 
αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κόλν εθόζνλ απηό είλαη απνιύησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή εξγαζία, β) γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε 
απόδνζε θνηλσληθώλ παξνρώλ. 
11.- Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε 
ηεο παξαγξάθνπ 10 ηηκσξνύληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ Ν. 2472/97 «Πξνζηαζία ηνπ 
αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα (ΦΔΚ 50/Α) 
αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πξόθιεζεο πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκόδεηαη ην 
άξζξν 23 ηνπ Ν. 2472/97. 
12.-Με Κνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από γλώκε ηνπ .Τ.Α.Δ. θαη 
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ 
αθνξνύλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερόκελν ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνύ 
θηλδύλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη 
επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηεο παξ. 11 θαη θάζε άιιε 
ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ. 
πλεξγαζία ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο 
ύκθσλα κε ηα άξζξα 11 ηνπ Ν.1568/1985 θαη Ν.3850/2010 ν ηαηξόο εξγαζίαο 
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο σο εμήο: 
1.- Ο ηερληθόο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξόο εξγαζίαο ππνρξενύηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ εξγαζίαο. 
2.- Ο ηερληθόο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξόο εξγαζίαο νθείινπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο 
(ΔΤΑΔ) ή ηνλ αληηπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. 
3.- Ο ηερληθόο αζθάιεηαο θαη ν ηαηξόο εξγαζίαο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπκβνπιέο ζε 
ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο Δξγαζίαο (ΔΤΑΔ) ή ηνλ αληηπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα ηνπο 
ελεκεξώλνπλ γηα θάζε ζεκαληηθό δήηεκα. 
4.- Αλ ν εξγνδόηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο 
ή ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απόςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί 
θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ζηνλ εθπξόζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιύεηαη από 
ηνλ Δπηζεσξεηή Δξγαζίαο θαη κόλν. 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

 

 

Παϊδάλνο Νηθόιανο 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

             

                  ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνύ 

 

           Κνπινύξε Αλαζηαζία 

  ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

         

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Δ/λζεο 

Δ/ζεο,Οηθνλνκηθώλ 

&Αλάπηπμεο 

       Θενδώξα Μέξηαλνπ 

ΠΕ Δ/θνύ-Οηθνλνκηθνύ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΔΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 
Δ/ΝΗ Δ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Σμθμα Οικονομικών Τπηρεςιών 
Σαχ. Δ/νςη:21η Μαρτιου 222 Λευκίμμη 
Σηλ:2662360403, Fax: 2662360416 
Email: nikpaiz@1424.syzefxis.gov.gr 
Πληροφ: Παϊζάνοσ Νικόλαοσ 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ 

                             Αρ.07/2020 

 

            Σίτλοσ: «Παροχθ Τπηρεςιών Ιατροφ Εργαςίασ» 

 Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.379,70 € (κε Φ.Π.Α. 0%) 

                 K.A.10.6117.003  
Γηα ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ 
ειαρίζησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηαη ππόςε ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 
Γήκν θαη ε θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο ηεο εξγαζίαο. 
Σν Γηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηε Γ’ θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3850/2010 θαη νη εηήζηεο ώξεο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο αλέξρνληαη 
γηα θάζε εξγαδόκελν ζε 0,4 (άξζξν 21 παξ. 2 πεξ. 8 ηνπ Ν. 3850/2010) θαη ην 
εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό θαη νη εξγαδόκελνη ζηελ θαζαξηόηεηα ζηελ Β’ θαηεγνξία ηνπ 
ηδίνπ άξζξνπ ηνπ ηδίνπ Νόκνπ θαη νη εηήζηεο ώξεο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο αλέξρνληαη γηα 
θάζε εξγαδόκελν ζε 0,6 (άξζξν 21 παξ.2 πεξ. 8 ηνπ Ν.3850/2010). 
Γηα ην Γήκν Νόηηαο Κέξθπξαο ε αλάζεζε παξνρήο 
ππεξεζηώλ γηαηξνύ Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθό ζα γίλεη σο εμήο : 

  

                                         ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ          
 
            
 

Α/Α 

 

ΧΕΗ 

ΕΡΓΑΙΑ

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣ

Α 

ΤΝΟΛ

Ο 

ΕΡΓΑΖ

ΟΜΕΝ

ΩΝ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ  

ΒΑΗ  

Ν.3850/201

0 

ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΑΧΟΛ

ΗΗ / 

ΜΗΝΕ 

υντελεςτθσ 

(βάςει 

χρόνου 

Απαςχόληςη

σ  

ΩΡΕ 

ΕΡΓΑΙΑ

 

ΓΙΑΣΡΩ

Ν 

ΤΝΟΛ

Ο 

ΩΡΩΝ 

ΣΙ

ΜΗ 

€/ 

ΩΡ

Α 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΟΝΙΜ

ΟΙ  

ΔΙΟΗΚΗΣΙΚ

Ο 

ΠΡΟΩΠΙΚ

Ο 

22 Γ΄ 12 1,00 0,40 14, 67 30 440,10€ 

2 MONIM

OI 

ΕΡΓΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚ

Ο 

45 Α΄ 12 1,00 0,80 60 30 1800,00€ 

3 ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ

Ο 

ΠΡΟΩΠΙΚ

Ο 

5 Α΄ 12 1,00 0,40 3,33 30 99,90€ 

4  ΙΔΑΧ ΕΡΓΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚ

Ο 

10 Γ΄ 12 1,00 0,80 13,33 30  399,90€ 
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5 ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ

Ο 

ΠΡΟΩΠΙΚ

Ο 

27 Α΄ 8 0,67 0,40 18 30 540,00€ 

6 ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ

Ο 

ΠΡΟΩΠΙΚ

Ο 

5 Α΄ 12 1,00 0,40 3,33 30 99,90€ 

7 ΙΔΟΧ ΕΡΓΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΙΚ

Ο 

25 Γ΄ 8 0,67 0,80 33,33 30 999,90€ 

           

 ΤΝΟΛ

Α 

 139       4.379,70€ 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 
 
CPV :  85121000-3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝ.ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ / € 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού 
εργασίας 

 ΩΡΑ 145,99 30 4.379,70€ 

  ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

   4.379,70€ 

  Υ.Π.Α. 0%   0% 00,00€ 

 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ    4.379,70 € 

 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για  ένα έτος, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. 

 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Παϊδάλνο Νηθόιανο 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνύ 

 

 

 

Κνπινύξε Αλαζηαζία 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Δ/λζεο 

Δ/ζεο,Οηθνλνκηθώλ 

&Αλάπηπμεο 

 

 

Θενδώξα Μέξηαλνπ 

ΠΕ Δ/θνύ-Οηθνλνκηθνύ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΔΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 
Δ/ΝΗ Δ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Σμθμα Οικονομικών Τπηρεςιών 
Σαχ. Δ/νςη:21η Μαρτιου 222 Λευκίμμη 
Σηλ:2662360403, Fax: 2662360416 
Email: nikpaiz@1424.syzefxis.gov.gr 
Πληροφ: Παϊζάνοσ Νικόλαοσ 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ 

                             Αρ.07/2020 

 

 

 Σίτλοσ: «Παροχθ Τπηρεςιών Ιατροφ Εργαςίασ» 

 Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.379,70 € (κε Φ.Π.Α. 0%) 

                  K.A.10.6117.003 

 

 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

CPV: 85121000-3 

 

 

  «Παροχθ Τπηρεςιών Ιατροφ Εργαςίασ» 
 
 Κόςτοσ             4.379,70  € 
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ΤΝΟΛΟ (4.379,70 € +(00,00  Φ.Π.Α. 0%) = 4.379,70 € 

 
 
 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

Παϊδάλνο Νηθόιανο 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνύ 

 

 

 

Κνπινύξε Αλαζηαζία 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Δ/λζεο 

Δ/ζεο,Οηθνλνκηθώλ 

&Αλάπηπμεο 

 

 

Θενδώξα Μέξηαλνπ 

ΠΕ Δ/θνύ-Οηθνλνκηθνύ 

 
 
 
 
 
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΔΗΜΟ ΝΟΣΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 
Δ/ΝΗ Δ/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Σμθμα Οικονομικών Τπηρεςιών 
Σαχ. Δ/νςη:21η Μαρτιου 222 Λευκίμμη 

Σηλ:2662360403,Fax: 2662360416 
Email: nikpaiz@1424.syzefxis.gov.gr 
Πληροφ: Παϊζάνοσ Νικόλαοσ 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ 

Αρ.07/2020 

 

  

Τίτλος:  « Παροχθ Τπηρεςιών Ιατροφ Εργαςίασ» 
 

  

 Προϋπολογισμός Μελέτης: 4.379,70 € (κε Φ.Π.Α. 0%) 

                             K.A.10.6117.003 
 
                                                          ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ    
 

Άριρο 1ο  
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο 
Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηαηξνύ 
εξγαζίαο ζην Γήκν Νόηηαο  Κέξθπξαο γηα έλα έηνο, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84 Α/2-6-2010) πεξί θύξσζεο ηνπ Κώδηθα 
λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ «ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
απαζρνινύλ πελήληα -50- άηνκα θαη άλσ, ν εξγνδόηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 
ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηαηξνύ εξγαζίαο θαη ηερληθνύ αζθάιεηαο. 
Ζ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ,ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη 
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
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κόλν βάζεη ηηκήο γηα όζεο πξνζθνξέο ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α’) Γεκόζηεο πκβάζεηο 
Δξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ ). 
Άξζξν 2ν 
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
Ζ δηελέξγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: 
1.- Σνπ Ν.3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
2.- Σνπ Ν.3852/ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 
3.- Σνπ N.3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
4.- Σεο κε αξηζκό 1450/550/10-2-1982 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 
5.- Σνπ Ν.4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 ηεύρνο Α’): Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, 
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ. 
6.- Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 
7.- Σνπ Ν.4152/13, ΦΔΚ-107 Α/9-5-13 Άξζξν 1 παξ. Ε – ΗΥΤ ΑΠΟ 16-3-2013 
«Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 
2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο» 

 - 

 

8.- Σνπ Άξζξνπ 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 240/12.12.2012 ηεύρνο Α’) 
«Ρύζκηζε δεηεκάησλ θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ- 
Πξνκήζεηεο ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ». 
9.- Σνπ Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93 Α/14-04-2014) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ», άξζξα 63 & 66. 
10.- Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74 /A’/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο-Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε 
Γηαηάμεσλ ηνπ π. δ. 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
11.- Σνπ N.4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α/07-04-2014) ππνπαξάγξαθνο Σ.20 «Δθαξκνγή 
ΔΖΓΖ» 
12.- Σνπ Ν4412/16 (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεύρνο Α) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγήζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 
13.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1568/85(ΦΔΚ 177/18-10-1985 Σ.Α΄) πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ . 
14.- Σν άξζξν 83 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247Α) 
15.- Σν Π.Γ 17/1996 (ΦΔΚ 11/Α/18-1-1996 Σ.Α΄) ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 
159/99 (ΦΔΚ 157/Α/3-8-1999) πεξί κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ 
θαη 91/383/ΔΟΚ (11/Α) θαη ηνπ ΠΓ 70α/88 « Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 
εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία» (31/Α) όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 
175/97 (150/Α). 
16.- Σν Π.Γ 294/1988 (ΦΔΚ 138/21-6-1988 Σ.Α΄) πεξί ειάρηζηνπ ρξόλνπ απαζρόιεζεο 
ηερληθνύ αζθάιεηαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο, επίπεδν γλώζεσλ θαη εηδηθόηεηα ηερληθνύ 
αζθάιεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, εθκεηαιιεύζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Ν. 
1568/85 «Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ». 
17.- Σελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 88555/3293/1988 (ΦΔΚ 721/Β/4-10-1988) πεξί πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην άξζξν 39 ηνπ Ν.1836/89(ΦΔΚ 79/Α/14-3-1989) πεξί πξνώζεζεο ηεο απαζρόιεζεο 
θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
18. Σν Π.Γ 95/1999(ΦΔΚ 102/Α/26-5-1999) πεξί όξσλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξεζηώλ 
πξνζηαζίαο θαη πξόιεςεο 
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19.- Σν άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/06 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
20.- Σελ παξ.13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/08 (ΦΔΚ 263/Α/23-12-2008) 
21.- Σν άξζξν 83 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247Α) 
22.- Σελ ΚΤΑ κε αξ.Τ7α/Γ.Π.νηθ.112498/18-8-2009 πεξί ηαηξώλ εξγαζίαο – όξσλ θαη 
πξνππνζέζεσλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο από 
ηαηξνύο άιισλ εηδηθνηήησλ. 
23.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ84/2010). 
24.- Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ 177/Α/85) "Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ" 
25.- Π.Γ. 159/1999 (ΦΔΚ 157/Α/3-8-99) "Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θιπ (ηξνπνπνίεζε Π.Γ. 17/96)" 
26.- Ν. 3144/2003 (ΦΔΚ 111/Α/8-5-2003) « Κνηλσληθόο δηάινγνο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 
απαζρόιεζεο θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
27.- Τ.Α. 130134/2007(ΦΔΚ 1369/Β`/2.8.2007) Όξνη παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ρξνληθά όξηα 
ππνρξεσηηθήο απαζρόιεζεο ηνπ ηερληθνύ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε 
λαππεγνεπηζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ 
28.- Δγγ. ΤΠΔ 69521/07 (+68916)/2008 
29.- Τπ. Δξγαζίαο & Κνηλ. Αζθαι.130297/15.7.96 : «Δγθύθιηνο εθαξκνγήο ΠΓ 17/1996 
"Mέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/EOK θαη 91/383/EOK» 
30.- ΤΠ.Δ.Γ.Α. νηθ.17707/19.05.2016 Καηαγξαθή ηαηξώλ εξγαζίαο θαη ηερληθώλ 
αζθαιείαο 
31.- Σν άξζξν 12 παξ. 10 ηνπ Ν. 4071/2012. 
Καζώο θαη ηα όζα εηδηθά νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 
4304/2014 (ΦΔΚ 234/2014 η. Α’) πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ 
εξγαζία ηνπο. 
 
Άξζξν 3ν 

Οξηζκνί – εηξά ηζρύνο ηεπρώλ 
Οη αθόινπζνη όξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξηπηώζεσο πνπ ηα ζπκθξαδόκελα 
απαηηνύλ δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 
Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν ΓΖΜΟ ΝΟΣΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ. 
«Γεκόζηεο ζπκβάζεηο» θαη «ζπκβάζεηο έξγσλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ» 
λννύληαη νη ζπκβάζεηο εμ επαρζνύο αηηίαο νη νπνίεο ζπλάπηνληαη γξαπηώο κεηαμύ ελόο ή 
πεξηζζόηεξσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ θαη κηαο ή ελόο ή πεξηζζόηεξσλ αλαζεηνπζώλ 
αξρώλ/ αλαζεηόλησλ θνξέσλ, αληίζηνηρα, θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ, 
ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
«Οηθνλνκηθόο θνξέαο» λνείηαη θάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή δεκόζηνο θνξέαο 
ή έλσζε απηώλ ησλ πξνζώπσλ ή/θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλώλ 
ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξεη ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ή παξνρή 
ππεξεζηώλ. 
«Πξνζθέξσλ» λνείηαη νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά. 
«Τπνςήθηνο» λνείηαη νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ έρεη δεηήζεη λα ηνπ απνζηαιεί ή έρεη 
ιάβεη πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία αλάζεζεο. 
«Απεπζείαο αλάζεζε» λνείηαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο ρσξίο εθ ησλ πξνηέξσλ 
δεκνζηόηεηα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο 
αλαζέηνπλ ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ηεο επηινγήο ηνπο, θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο θαη 
δηαβνύιεπζεο κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζηα άξζξα 118 θαη 328 ηνπ Ν4412/2016 
«Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» λνείηαη ην 
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. θαη έρεη σο ζθνπό ηε 
ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηηο δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο θαη ζηηο ζπκβάζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4013/2011 (A' 204) θαη ην 
άξζξν 38 
«πκθσλεηηθό» λνείηαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμύ ηεο αλαζέηνπζαο 
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αξρήο/αλαζέηνληνο θνξέα ή ηεο ΚΑΑ θαη ηνπ αλαδόρνπ, αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 
νπνίαο απνηεινύλ όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ε πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ, 
θαζώο θαη νη πάζεο θύζεσο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζπκθσλίαο απηήο 
«Αλάδνρνο» ή «πάξνρνο ππεξεζηώλ» λνείηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη 
αλαηεζεί κε δεκόζηα ζύκβαζε ή ζύκβαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηεο 
πεξίπησζεο 5 ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 
 

Άρθρο 4
ο
  

Πξνζόληα ηαηξνύ εξγαζίαο : 
Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο 
ηεο εξγαζίαο, όπσο πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν (Θα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζηεί ηίηινο εηδηθόηεηαο θαη πηζηνπνίεζεο από ηνλ ηαηξηθό ζύιινγν. Ο όξνο 
απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο κε πνηλή απνθιεηζκνύ). 
Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ 
παξόληα θώδηθα, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνύλ: 

 - 

 

α) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 
ηαηξνύ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ απηώλ 
ζπλερώο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. 
β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο ρσξίο λα 
θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν 
άιιεο εηδηθόηεηαο. 
Οη ηαηξνί ησλ παξαγξάθσλ α) θαη β) κπνξνύλ λα αζθνύλ θαζήθνληα ηαηξνύ 
εξγαζίαο κόλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ Κεξθύξαο θαη εθόζνλ ιάβνπλ 
βεβαίσζε ηνπ ζπιιόγνπ απηνύ όηη δελ ππάξρεη ή δελ είλαη δηαζέζηκνο ηαηξόο κε ηελ 
εηδηθόηεηα ηεο Ιαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα απηή (Θα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κπνξνύλ λα εθηεινύλ 
θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο θαζώο θαη ηελ αλαθεξόκελε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνύ 
ζπιιόγνπ. Ο όξνο απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο κε πνηλή απνθιεηζκνύ). 
Ωο βνεζεηηθό πξνζσπηθό ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 
ηνπ άξζξνπ 16, ηνπ Ν. 3850/2010, κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο, επηζθέπηξηεο 
αδειθέο θαη επηζθέπηεο αδειθνί, πηπρηνύρνη ζρνιώλ ηεηξαεηνύο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο 
ή ηζόηηκσλ ηεο αιινδαπήο ή αδειθέο λνζνθόκεο θαη αδειθνί λνζνθόκνη, πηπρηνύρνη 
ζρνιώλ κνλνεηνύο θνίηεζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκσλ ηεο αιινδαπήο. 
 
Άξζξν 5ν  
ηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΛΟΤ 
ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
Γελ απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν 4412/2016 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΦΑΚΔΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΟΤ ΘΑ 
ΠΔΡΙΔΥΔΙ ΣΑ ΚΑΣΩΘΙ: 
Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα παξαθάησ: 
1.-Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο. 
2.-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειώλεη όινπο ηνπο 
νξγαληζκνύο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο. 
3.-Πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. 
4.- Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο πνπ λα 
πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη ρξεηάδεηαη 
λα είλαη ζε ηζρύ. 
5.-Βεβαίσζε ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ. 
6.-Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο 
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ηαηξηθήο εξγαζίαο, όπσο πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν. (Ο όξνο 
απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο κε πνηλή απνθιεηζκνύ). 
7.-Καη’ εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηά 
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα θώδηθα, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνύλ: 
α) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθόηεηα, νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 είραλ ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ 
ηαηξνύ εξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ απηώλ 
ζπλερώο επί επηά ηνπιάρηζηνλ έηε. 
 

β) Οη ηαηξνί νη νπνίνη ζηηο 15.5.2009 εθηεινύζαλ θαζήθνληα ηαηξνύ εξγαζίαο ρσξίο λα 
θαηέρνπλ ή λα αζθνύλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθόηεηαο ηεο ηαηξηθήο εξγαζίαο, αιιά ηίηιν 
άιιεο εηδηθόηεηαο. 
Οη ηαηξνί ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ α) θαη β) κπνξνύλ λα αζθνύλ θαζήθνληα 
ηαηξνύ εξγαζίαο κόλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ Κεξθύξαο. Σν δηθαίσκα 
απηό πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ Κέξθπξαο. 
(Ο όξνο απηόο είλαη ππνρξεσηηθόο κε πνηλή απνθιεηζκνύ). 
8.-Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη: 
α-Ζ πξνζθνξά ηνπο ηζρύεη γηα ηξεηο (3) κήλεο από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
β.-Γελ έρνπλ απνθιεηζζεί από άιινπο δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ 
δε γηα επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ απαηηείηαη δήισζε όηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί από 
αληίζηνηρε Αξρή 
γ.-Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνύζαο κειέηεο ηελ νπνία έιαβαλ γλώζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο 
ηεο 
δ.-Σα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή 
ε.-Παξαηηνύληαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο ζρεηηθό κε νπνηαδήπνηε 
απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο 
αλάζεζεο. 
εκεηώλεηαη όηη ζε όιεο ηηο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ηνπ Ν.1599/86 πνπ δεηνύληαη 
ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνύζαο ζα πξέπεη λα δειώλεηαη ξεηά όηη ηα γξαθόκελα ζηελ 
Τπεύζπλε Γήισζε ηζρύνπλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (Άξζξν 3, 
παξ. β2 ηνπ Ν 4250/2013). 
Άξζξν 6ν 
Υξόλνο - Σόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 
Ο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο ζα είλαη γηα 
δηάζηεκα 12 κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 
Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 
ζε όια ηα Γεκνηηθά θηήξηα όπνπ εξγάδνληαη νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ θαη ε ζπρλόηεηα 
ησλ επηζθέςεσλ θαη ην σξνιόγην πξόγξακκα ζα θαηαξηηζηνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο θαη ζα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία . 
Άξζξν 7ν 
Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
Άξζξν 8ν 
Παξαιαβή εξγαζηώλ 
Ζ παξαιαβή εξγαζηώλ γίλεηαη από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή παξαιαβήο κε βάζε ην 
βηβιίν γξαπηώλ ππνδείμεσλ ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο. 
ην βηβιίν απηό θαηαγξάθεηαη ε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ 
ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη αλαθέξνληαη νη γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα 
ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα νπνία ιακβάλεη γλώζε ν 
Γήκαξρνο. 
 

Άξζξν 9ν 
Αλαζεώξεζε ηηκώλ 
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Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία , 
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 
ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ αλάδνρν θόξνη 
θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηαδήπνηε ιόγν θαη αηηία 
θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 
 
Άξζξν 10ν 
Υξεκαηνδόηεζε - Σξόπνο πιεξσκήο 
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνύ 
6.000,00 € ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2020 ζηνλ Κ.Α. 10.6117.03 κε 
ηίηιν «Παξνρή ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο». 
Ζ ακνηβή δύλαηαη λα θαηαβιεζεί ζπλνιηθά κε ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο είηε ηκεκαηηθά 
αθνύ πξνζθνκηζηνύλ ζην Γήκν από ηνλ αλάδνρν ηα λόκηκα παξαζηαηηθά θαη 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο 
αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
(Οη γηαηξνί εξγαζίαο απαιιάζζνληαη ηνπ ΦΠΑ 
(ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 & αξ.297/2008 Γλσκνδόηεζε ηνπ 
Ν..Κ) 
 
Άξζξν 11ν 
Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 
Ο αλάδνρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο 
αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
Άξζξν 12ν 
Δπίιπζε δηαθνξώλ 
Ζ ύκβαζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην. 
ε πεξίπησζε δηαθνξώλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 
Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο 
θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. Γηα θάζε δηαθνξά 
πνπ δελ είλαη δπλαηό λα επηιπζεί ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδόκελα, αξκόδηα ζα είλαη 
ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεύνπλ ζηελ Κέξθπξα. 
Σν ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 
κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ αλαιόγσο ησλ απνρσξήζεσλ ηνπ 
πξνζσπηθνύ (ζπληαμηνδνηήζεηο, κεηαηάμεηο θιπ) αιιά θαη ησλ πξνζιήςεσλ πνπ 
πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ 

 

 

 

Παϊδάλνο Νηθόιανο 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Σκήκαηνο Οηθνλνκηθνύ 

 

 

 

Κνπινύξε Αλαζηαζία 

ΠΕ Δ/θνπ - Οηθνλνκηθνύ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αλ. Πξ/λε Δ/λζεο 

Δ/ζεο,Οηθνλνκηθώλ 

&Αλάπηπμεο 

 

 

Θενδώξα Μέξηαλνπ 

ΠΕ Δ/θνύ-Οηθνλνκηθνύ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Προς : Δήμο Νότιας Κέρκσρας 

 

 

 

Σνπ δηαγωληδνκέλνπ………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

κε έδξα η……………………νδόο…………………………………………….αξ……….. 

 

Σ.Κ……………Σει……………………………………………fax……………………… 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

Περιγραθή Παρετόμενων 
Τπηρεζιών 

Μονάδα 
Μέηρηζης 
  (ΩΡΑ) 

Σιμή 
Μονάδος 

Σιμή 
σνόλοσ 

Φ.Π.Α. 0% 

 

Παροχθ Τπηρεςιών Ιατροφ 
Εργαςίασ 

 
 
      145,99 
 

 
 

   

 

 

 ΤΝΟΛΟ:  ………………………………(κε  Φ.Π.Α. 0%) 

 

                                                                                                            Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  



 
17 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):   (Εmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

 Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ηεο νπνία έιαβα γλώζε θαη 

απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο 

 Όηη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο είλαη ζύκθωλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

 Σα ππνβαιιόκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή 

 Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίωκα απνδεκίωζήο κνπ ζρεηηθό κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

αλαβνιή ή αθύξωζε ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο 

 Όηη ν ρξόλνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο  ηελ νπνία ζα παξέρω ζηνλ Δήκν ζα είλαη για ένα έτος (1)  από ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο 

 

Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δει. 

 

(Τπνγξαθή) 
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