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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

(ΕΞΥΠΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000 € πλέον ΦΠΑ (9.840,00 € με ΦΠΑ) 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΥΣ ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΙΕΤΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16.000 € πλέον ΦΠΑ (19.680,00 με ΦΠΑ). 

                                                                                                                                   

                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΚΥ/2016/463 

                                                                                                                                   Αθήνα, 20.04.2016  

                                                                                                                                      Α.Α : ΕΑ7 /2016 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σορβόλου 24 Αθήνα  

Τηλ. : 210-9241993-6 

Fax :  210-9241986 

Πληροφορίες : Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (εσωτ.228),  Τμήμα Προμηθειών (εσωτ.202-203) 

 

 Η Έρευνα Αγοράς θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις 

διατάξεις που αφορούν:   

                          

1. Το ΚΕΘΕΑ:  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει με το άρθρο 56 

του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 

3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

«Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 

Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου 

Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές κωδικοποιημένες 

ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007.  

2. Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/18.10.1985) "Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων".  

3. Π.Δ 294/1988 (ΦΕΚ/Α/138) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία, 

4. Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων», 

5. ΠΔ  17/96 (ΦΕΚ 11/Α/18.1.1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK»  

6. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει μετά 

την τροποποίησή του με το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) 

7. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
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την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005 

8. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,  

9. Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 

των εργαζομένων», 

10. Ν.3996/2011(ΦΕΚ 170/Α/ 5.8.2011) Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, 

        ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 

11.  Ν.4144/2013(ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013) Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 

και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας και σε κάθε άλλο νόμο ή Π.Δ ή Υ.Α ή εγκύκλιο, που έχει εκδοθεί ή θα 

εκδοθεί και που αναφέρεται στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την ασφάλεια και 

υγιεινή της εργασίας των εργαζομένων. 

12.  Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΩΜΗ4ΟΡ9Υ-ΤΗ6 .  

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για την ανάδειξη Αναδόχου για την  παροχή υπηρεσιών «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ) ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»  ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (9.840,00 με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης 

φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ένα 

ακόμη έτος ίσης αξίας από την υπογραφή της σύμβασης και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

στους παρόντες όρους και τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους 

και περιλαμβάνουν τα κάτωθι : 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές    

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:      Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:      Υπόδειγμα Σύμβασης 

 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016. 

CPV: 85147000-1  

ΚΑΕ:  6100 

 

Κριτήριο κατακύρωσης της  Έρευνας Αγοράς είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο 

των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφορών μόνο για μέρος των 

ζητούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

 

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και δημοσιεύθηκαν 

στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.kethea.gr) στις  20.04.2016. 
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Άρθρο 2 :Αντικείμενο  

 

1. Αντικείμενο της παρούσας Έρευνας Αγοράς είναι η παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας από 

εξωτερική υπηρεσία προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για τα Θεραπευτικά 

Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ένα 

ακόμη έτος. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης). 

2. Ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας, υπολογίζεται με βάση τον αριθμό 

των εργαζομένων  ανά εγκατάσταση  και  την κατηγορία. Ενδεικτικά οι ώρες ετήσιας απασχόλησης 

του ιατρού εργασίας καθορίζονται για κάθε μία από τις παραπάνω μονάδες του ΚΕΘΕΑ  σε ώρες 

ανά εργαζόμενο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας 

απασχόλησης) .  

 

 

 Άρθρο 3 : Παραλαβή Όρων Συμμετοχής   

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα όσο 

διάστημα  διαρκεί  το  δικαίωμα  υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  το πλήρες κείμενο των 

όρων συμμετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των 

εργάσιμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00-16:00 , είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) μέσω του site του ΚΕΘΕΑ 

www.kethea.gr όπου είναι αναρτημένοι. 

 

Οι παραλήπτες των όρων συμμετοχής, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο  promitheies@kethea.gr, έτσι ώστε  το ΚΕΘΕΑ να έχει στη διάθεσή του 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τους όρους συμμετοχής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 

αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.   

 

 

Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών - Επιτροπή - Αποσφράγιση προσφορών 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι  οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε 

τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ , επί της οδού Σορβόλου 24 στην Αθήνα, το αργότερο μέχρι 

τις 5 Μαϊου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της 

ανωτέρω  προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

2. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση 

άφιξης αυτών. 

3. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό  του  

υποψήφιου Ανάδοχου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 

4.   Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση κατακύρωσης, 

ορίζεται η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς, που στο εξής χάριν 

συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ακόμη 

κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 

συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας αλλά σε κλειστή πλέον 

διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών  που έχουν υποβληθεί 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους παρόντες όρους και καταγράφει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό  Πρακτικό της. 

5.  Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 

συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και αποδεκτές προσφορές. 
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Άρθρο 5 : Γλώσσα διαδικασίας 

 

Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των Προσφορών της παρούσας Έρευνας Αγοράς 

θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα από νόμιμες, επίσημες, 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μεταφράσεις στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 6 : Περιεχόμενο  προσφορών – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την 

προσφορά ως εμπιστευτικών 

 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους   συμμετοχής και 

κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί 

μέρους, ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : 

 

α. σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής  του υποψήφιου 

Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από τους παρόντες όρους συμμετοχής. 

 

β. σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει  τα στοιχεία της Οικονομικής  Προσφοράς  του 

υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από τους παρόντες όρους συμμετοχής. 

 

 Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ή  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος των όρων συμμετοχής. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την Έρευνα Αγοράς.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax). 

 

2. Όλα τα σχετικά με την Έρευνα Αγοράς έγγραφα συμμετοχής (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 

Οικονομική Προσφορά) θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ενιαία αρίθμηση 

(μηχανογραφική ή χειρόγραφη) και να φέρουν μονογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου σε όλες τις 

σελίδες. 

 

3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της Έρευνας Αγοράς. 

 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
5. Η υποβολή προσφοράς  αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος  έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει 

αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων συμμετοχής  και των λοιπών τευχών της Έρευνας 

Αγοράς και γνωρίζει τις συνθήκες - απαιτήσεις των ζητούμενων υπηρεσιών.  

 
6.  Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή δεν 

αντιμετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους παρόντες όρους 

επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των 

οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 
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7. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 
8. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα του προσφέροντα, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λάβουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 

επιχείρησης του ενδιαφερόμενου προσφέροντα. 

 

 

Άρθρο 7 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Νομικά Πρόσωπα - εταιρείες οι οποίες παρέχουν Εξωτερικές 

Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), που λειτουργούν νόμιμα,  κατέχουν σχετική άδεια, 

πληρούν  τους όρους και τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για τη σύσταση τους, και 

διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση 

σε αντίστοιχες υπηρεσίες, με αυτές που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον Ν.3850/2010 άρθρο 23. 

 

Στην Έρευνα  Αγοράς δεν γίνονται δεκτοί:  

 

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

 Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από Δημοσίους Διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34, και 39 του Π.Δ. 118/2007. 

Εάν  η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο δεν λαμβάνεται 

υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης 

Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς και 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

 

 

Άρθρο 8: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έρευνα Αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  στον οποίο θα 

περιλαμβάνονται : 

 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην 

οποία θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ότι: 

 

    Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
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α)  Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας  και δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από  τα  

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,  της  

ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

 β)  Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας.   

γ)  Ότι δεν τελούν σε πτώχευση, κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 

ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101),  αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε διαδικασία  

υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση 

δ)  Παραιτούνται  από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσης τους, για  την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της 

παρούσας διαδικασίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της 

παρούσας. 

ε)  Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής   

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

στ)  Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο 

είναι αυτό. 

 ζ)  Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτοι από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

η)  Η εταιρία δηλώνει ρητά ότι οι ιατροί εργασίας που θα απασχοληθούν στο ΚΕΘΕΑ, έχουν 

την απαραίτητη γνώση και ιδιαίτερα γνώση της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται στα 

καθήκοντά τους, εμπειρία και τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την 

παροχή των υπηρεσιών που τους ανατίθενται και ότι έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του ΚΕΘΕΑ. 

θ)  Ο υποψήφιος ανάδοχος βεβαιώνει ότι αποδέχεται πλήρως όσα αναφέρονται αναλυτικά 

στην Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α’) του παρόντος.  

ι) Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας των 

ζητούμενων υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι 

αληθή και ακριβή.  

 

   Την υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν: 

 

      α)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε 

      β)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

      γ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

 

2. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας της Ερευνάς Αγοράς, από τα οποία να προκύπτει : 

 

 Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου (ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις 

τους σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) 

 Τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

Σε περίπτωση που :  

 

α)  η  προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης για την υπογραφή. 

 

β)  η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται 

από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο 

αναγκαία  εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 
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3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ως ΕΞΥΠΠ. 

 

Για τους ιατρούς εργασίας της ΕΞ.Υ.Π.Π.: 

 

α) άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος & 

β) βεβαίωση τίτλου ειδικότητας ιατρικής της εργασίας από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο. 

 

4. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο  με έκδοση 

εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς). 

 

 

Άρθρο 9 : Οικονομική Προσφορά – Τιμή προσφοράς – Τρόπος Πληρωμής- Έκδοση τιμολογίων  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν σφραγισμένο  υποφάκελο  οικονομικής προσφοράς.  

Η υποβολή της Προσφοράς θα γίνει με τη συμπλήρωση του συνημμένου ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα Γ΄). Οι Προσφορές θα πρέπει να είναι αριθμημένες και υπογεγραμμένες 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, κατά φύλλο. 

Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δεν υπόκεινται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον 

ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση και πλήρη εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

Η προϋπολογιζόμενη   αμοιβή του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών και για την ως  άνω 

διάρκεια της παρούσας ανέρχεται έως του  ποσού  των  οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ και οκτώ 

λεπτών 8.130,08 € (10.000 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 23%) συμπεριλαμβανομένων πάσης 

φύσεως φόρων, κρατήσεων υπέρ τρίτων, ενδεικτικά κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 

Υγείας, κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11), παρακράτηση φόρου εισοδήματος, δαπάνες, 

μισθοί, και δώρα προσωπικού του Αναδόχου, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα 

αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, για 

ασφάλιση των εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως αυτές 

προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, μεταφορικά και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν 

πραγματοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και παροχή των υπηρεσιών που 

αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά. 

  

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις εντός τριάντα (30) 

ημερών από την κατάθεση του τιμολογίου και τη βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής για την τμηματική 

/ ή οριστική παραλαβή των υπηρεσιών . Για την είσπραξη τους οφείλει να εκδίδει τα νόμιμα 

παραστατικά και δικαιολογητικά  που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά  τον χρόνο της 

πληρωμής και να καταθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή 

αντίγραφα).   

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υπηρεσίες που αναφέρονται στο έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, θεωρείται ότι αυτές προσφέρονται δωρεάν. 

 

 Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις (%), στο οποίο 

υπάγεται η προμήθεια. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται 

από την Επιτροπή. 
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Άρθρο 10: Διαδικασία Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Προσφορών – Κατακύρωση 

Αποτελέσματος 

 

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  

προσφορών δύναται να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους 

στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και 

αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, Επιλογή Αναδόχου).    

 

 Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς θα ανακοινωθεί εγγράφως με σχετική 

ανακοίνωση που θα αποσταλεί με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ανακηρυχθέντα Αναδόχου. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται 

ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.  

 Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 5 (πέντε) εργασίμων ημερών  προσκομίζοντας 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) και 

ευκρινές φωτοαντίγραφο των εγγράφων νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 

Σύμβαση. 

 Σε περίπτωση νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες, τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 

ένωση ή κοινοπραξία.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως Προσφορά, Όροι Συμμετοχής και απόφαση κατακύρωσης 

ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την 

υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 και σε βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που 

ορίζονται στην παρούσα. Στη περίπτωση αυτή το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στον 

προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

 

 

Άρθρο 11 : Διευκρινήσεις 

 

1. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 

αναδόχων.  

2. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δε δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να 

τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 

κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.  

 

Άρθρο 12 : Απόρριψη προσφορών 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις. 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

3. Αποτελεί  εναλλακτική  προσφορά,  είτε  στο  σύνολό  της,  είτε  στα  επιμέρους τμήματα του 

έργου. 

4. Αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών του 

έργου. 

 

5. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 
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παρούσας. 

6. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

7. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

8. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και 

τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

9. Ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα. 

10. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους   παρόντες όρους συμμετοχής. 

12. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

13. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 

Άρθρο 13 :  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. Προσφορά που 

ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει αίτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα 

σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση 

και δεν συμμετέχουν πλέον στην Έρευνα Αγοράς.  

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους, το 

ΚΕΘΕΑ δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  

 

Άρθρο  14 : Υποχρεώσεις αναδόχου  

1. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει Κεντρική Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) στην 

οποία θα υπάγονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες των παρόντων όρων. 

2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να μην προβαίνει σε 

οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στα 

καθήκοντά του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΚΕΘΕΑ και του προσώπου στο 

οποίο οι πληροφορίες τυχόν αφορούν. 

3.  Ο ανάδοχος θα τηρεί  εμπιστευτική κάθε αλληλογραφία, σημείωση και έκθεση σχετική με την 

παροχή των υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα πληροφοριών, εγγράφων ή πραγμάτων 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ή τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ. 

5.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο ΚΕΘΕΑ με τη λήξη της συμβάσεως 

αυτής όλα τα τηρηθέντα υπ' αυτού υποχρεωτικώς από το Νόμο βιβλία, στοιχεία καθώς και όλα τα 

έγγραφα κ.λπ. που έχει στην κατοχή του, έστω και αν αυτά εκπονήθηκαν από αυτόν. 

Το άρθρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη/λύση ισχύος της 

παρούσας σύμβασης. 

6.   Για κάθε εργαζόμενο του ΚΕΘΕΑ ο Ιατρός Εργασίας τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον  

καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού 

κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, 

κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν 

γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές 

της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί 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. 

7.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του με επιμέλεια, σύμφωνα με τους κανόνες 

της επιστήμης και εντός των χρονικών πλαισίων που του έχουν τεθεί. Σε περίπτωση που ο 
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ανάδοχος  από δική του υπαιτιότητα δεν εκτελεί τα καθήκοντά του ή δεν τηρήσει οποιονδήποτε 

άλλο όρο της παρούσας, τότε το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση αυτή και 

αζημίως για το ίδιο, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου δικαιώματός του. 

8.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να σέβεται και να μην παραβιάζει τους κανονισμούς που 

σχετίζονται με τις βασικές αρχές λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι 

ισχύουν σε όλους τους χώρους του ΚΕΘΕΑ. 

9.  Ο  Ιατρός εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με τον  

τεχνικό ασφάλειας, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 

Άρθρο 15 :Γενικά 

 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς.  

2. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται με απόφασή του να αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει ή επαναλάβει  την 

Έρευνα Αγοράς, με  τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία ανατεθεί στον ανάδοχο, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας,  θα συμφωνείται και από τα δύο μέρη εγγράφως.  

5. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον ανάδοχο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. 

6. Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου που 

απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΚΕΘΕΑ σε τρίτους χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΕΘΕΑ.  

7. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεών του Αναδόχου σε οποιαδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

8. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτή, εφόσον παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στους 

παρόντες όρους συμμετοχής και τη σύμβαση 

9. Το ΚΕΘΕΑ θα ορίσει Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής από εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ, που θα 

παρακολουθεί και θα επιβλέπει την τήρηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Άρθρο 16 :Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύνεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  

τα  Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Ο Ιατρός Εργασίας θα παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στο ΚΕΘΕΑ, στους εργαζομένους 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 Ιατρός Εργασίας θα 

καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν. 3850/2010. Το ΚΕΘΕΑ θα λαμβάνει γνώση 

ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

 

2. Ειδικότερα ο Ιατρός Εργασίας θα συμβουλεύει σε θέματα: 

α)  σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και 

συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 

β)  λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων 

εξοπλισμού, 

γ)  φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της 

διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της 

οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

δ)  οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, 

καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, 

ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας και 

στ)  δεν επιτρέπεται ο Ιατρός Εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή 

μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

 

3. Ο Ιατρός Εργασίας θα προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων μέσω προγραμματισμένων 

ραντεβού με την μέριμνα των διοικητικών υπηρεσιών προσωπικού  των επιμέρους Θεραπευτικών 

Προγραμμάτων / Μονάδων εκτός Αττικής, σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους 

ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή 

εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν 

ορίζεται από το νόμο. 

 

4. Ο Ιατρός εργασίας θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

 

5. Ο Ιατρός Εργασίας θα μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων 

του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

 

6. Για κάθε εργαζόμενο του ΚΕΘΕΑ ο Ιατρός εργασίας 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 
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εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και 

του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης 

Εργασίας και οι ιατροί 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. 

 

7. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του 

εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και 

εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της 

παραγράφου 9 άρθρου 18 Ν. 3850/2010. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με 

επιμέλεια του ίδιου του εργαζομένου 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 δικαιωμάτων του εργαζομένου και 

αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 

 

8. Ο Ιατρός Εργασίας θα εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, θα 

αξιολογεί και θα καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, θα εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 

εκτιμήσεων και θα την κοινοποιεί στο ΚΕΘΕΑ. 

Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και 

μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του υπουργείου εργασίας, για την 

κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.   

 

9. Την εξέταση κάθε εργαζόμενου – κατά την επάνοδο στην εργασία του – που απουσίασε για λόγους 

υγείας (μακρά ασθένεια άνω των 15 ημερών) ή εργατικό ατύχημα προκειμένου να επανεκτιμηθεί η 

επαγγελματική του υγεία ή τυχόν ασυμβατότητες με τα ασκούμενα εργασιακά καθήκοντα. Ο 

προγραμματισμός αυτής της εξέτασης γίνεται με τη μέριμνα των διοικητικών υπηρεσιών προσωπικού των 

προγραμμάτων / μονάδων. 

 

10.  Θα συντάσσει  γραπτή εκτίμηση της καταλληλότητας του εργαζόμενου για την συγκεκριμένη εργασία 

τόσο κατά την αρχική και περιοδική ιατρική εξέταση όσο και μετά από απουσία για λόγους υγείας (μακρά 

ασθένεια άνω των 15 ημερών) ή εργατικό ατύχημα. 

 

11.  Ο εργαστηριακός έλεγχος που συστήνεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας διενεργείται 

με μέριμνα του εργαζόμενου, από τις υπηρεσίες υγείας του ασφαλιστικού του φορέα ή άλλης υπηρεσίας 

της επιλογής του, εκτός αν υπάρχει άλλη κεντρική πρόβλεψη από τον φορέα (ΚΕΘΕΑ). 

 

12. Ο Ιατρός Εργασίας θα επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 

εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

α)  θα επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και θα αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, θα 

προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και θα επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β)  θα επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 
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γ)  θα ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που τυχόν οφείλονται στην εργασία, θα αναλύει και θα 

αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη των 

ασθενειών αυτών, 

δ)  θα επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 

εργασίας, θα ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 

εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 

ε)  θα παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου και 

στ) θα εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης 

υγιεινής της περιφέρειας. 

 

13. Ο  Ιατρός Εργασίας θα αναγγέλλει μέσω του ΚΕΘΕΑ στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 

εργαζομένων που τυχόν οφείλονται στην εργασία. 

 

14. Ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να ενημερώνεται από το ΚΕΘΕΑ και τους εργαζομένους για 

οποιοδήποτε παράγοντα στον 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. 

 

15. Ο  Ιατρός εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με τον  τεχνικό 

ασφάλειας, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

  

16. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του 

εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και 

εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της 

παραγράφου 9 άρθρου 18 Ν. 3850/2010.  

Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλεχθούν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζομένου 

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 δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. 

 

17. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν.  3850/2010 όπως ισχύουν  

σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.9  Ν. 3996/2011. 
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                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

    ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Θ.Π. / ΜΟΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  

ΑΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΤΩΝ Θ.Π.  / 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΚΤΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 

Διονυσίου 1 & Σεφέρη, Νέα 
Αλικαρνασσός 

15 7 

Σμπώκου 6, Ηράκλειο 7 4 

Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 67, 
Ηράκλειο 

3 4 

Δαμασκηνού 31 & Ικτίνου, Ηράκλειο 2 4 

Φιλελλήνων και Γιαμπουδάκη 7,  
Άγιος Νικόλαος Λασίθι 

2 4 

Κ. Σφακιανάκη 13 (1ος όροφος), 
Χανιά 

2 4 

ΣΥΝΟΛΟ   31 27 

Κ.Ε.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σαπφούς 2 & Ερμού, Μυτιλήνη 4 4 

ΣΥΝΟΛΟ   4 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 

Μακρυγιάννη 15Β, Ιωάννινα 1 4 

Κοραή  11, Ιωάννινα 6 4 

Αρχ. Μακαρίου 11,  Ιωάννινα 7 4 

ΣΥΝΟΛΟ   14 12 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ 

Ηροδότου 1, Αλεξανδρούπολη 2 4 

Γαληνού 27, Καβάλα 2 4 

Τσολάκη και Αθηνάς, Καβάλα 6 4 

Κομοτηνή 1 4 

ΣΥΝΟΛΟ   11 16 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ -
ΑΝΑΔΥΣΗ 

Pεμπέλου 7, Θεσσαλονίκη 23 10 

Σίνδος, Θεσσαλονίκη 23 9 

Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη 5 4 

ΣΥΝΟΛΟ   51 23 
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ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη 25 14 

ΣΥΝΟΛΟ   25 14 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  - 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Λιθογραφείο/Ξυλουργείο/Κεραμική, 
Σίνδος Θεσ/κη 

29 18 

ΣΥΝΟΛΟ   29 18 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

Μεταμορφώσεως 27, Βόλος 7 4 

Προύσσης και Μυριοφύτου - 
Πλατεία Εθνικών Αναμνήσεων, Νέα 
Ιωνία Βόλου  

5 4 

ΣΥΝΟΛΟ   12 8 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 

2ο χιλιόμετρο Λάρισας - Κοζάνης,  
Λάρισα 

20 8 

Κύπρου 103, Λάρισα 14 6 

Πηνειού 10, Λάρισα 5 4 

ΣΥΝΟΛΟ   39 18 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Κουμουνδούρου 3 , Καλαμάτα 4 4 

Θέση Παλιάμπελα Σπεργογείας, 
Καλαμάτα 

3 4 

Κολοκοτρώνη 1, Καλαμάτα  6 4 

Βασ.Κωνσταντίνου και Θεσ/νικης 1, 
Νάυπλιο 

1 4 

ΣΥΝΟΛΟ   14 16 

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ 
Φωκαίας 26 Πλατεία Ελευθερίας, 
Πάτρα 

6 4 

ΣΥΝΟΛΟ   6 4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    236 160 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Θ.Π. / ΜΟΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΑΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΩΝ 
Θ.Π.  / ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΩΡΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ 

Διονυσίου 1 & Σεφέρη, Νέα 
Αλικαρνασσός 

15 7 

  

 

Σμπώκου 6, Ηράκλειο 7 4   
 

Μίνωος & Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου 67, Ηράκλειο 

3 4 

  

 

Δαμασκηνού 31 & Ικτίνου, 
Ηράκλειο 

2 4 
  

 

Φιλελλήνων και 
Γιαμπουδάκη 7,  Άγιος 
Νικόλαος Λασίθι 

2 4 
  

 

Κ. Σφακιανάκη 13 (1ος 
όροφος), Χανιά 

2 4 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ   31 27 
  

 

Κ.Ε.ΜΥΤΙΛΗΝ
ΗΣ 

Σαπφούς 2 & Ερμού, 
Μυτιλήνη 

4 4 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ   4 4 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΗΠΕΙΡΟΣ 

Μακρυγιάννη 15Β, Ιωάννινα 1 4 
  

 

Κοραή  11, Ιωάννινα 6 4   
 

Αρχ. Μακαρίου 11,  Ιωάννινα 7 4 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ   14 12 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΚΙΒΩΤΟΣ 

Ηροδότου 1, 
Αλεξανδρούπολη 

2 4 
  

 

Γαληνού 27, Καβάλα 2 4   
 

Τσολάκη και Αθηνάς, 
Καβάλα 

6 4 
  

 

Κομοτηνή 1 4 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ   11 16 
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ΚΕΘΕΑ 
ΙΘΑΚΗ -
ΑΝΑΔΥΣΗ 

Pεμπέλου 7, Θεσσαλονίκη 23 10 
  

 

Σίνδος, Θεσσαλονίκη 23 9 
  

 

Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη 5 4 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ   51 23 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη 25 14 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ   25 14 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΙΘΑΚΗ  - 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ
Σ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Λιθογραφείο/Ξυλουργείο/Κερ
αμική, Σίνδος Θεσ/κη 

29 18 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ   29 18 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΠΙΛΟΤΟΣ 

Μεταμορφώσεως 27, Βόλος 7 4 
  

 

Προύσσης και Μυριοφύτου - 
Πλατεία Εθνικών 
Αναμνήσεων, Νέα Ιωνία 
Βόλου  

5 4 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ   12 8 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΕΞΟΔΟΣ 

2ο χιλιόμετρο Λάρισας - 
Κοζάνης,  Λάρισα 

20 8 

  

 

Κύπρου 103, Λάρισα 14 6   
 

Πηνειού 10, Λάρισα 5 4 
  

 

ΣΥΝΟΛΟ   39 18 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΚΥΤΤΑΡΟ 

Κουμουνδούρου 3 , 
Καλαμάτα 

4 4 
  

 

Θέση Παλιάμπελα 
Σπεργογείας, Καλαμάτα 

3 4 
  

 

Κολοκοτρώνη 1, Καλαμάτα  6 4   
 

Βασ.Κωνσταντίνου και 
Θεσ/νικης 1, Νάυπλιο 

1 4 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ   14 16 
  

 

ΚΕΘΕΑ 
ΟΞΥΓΟΝΟ 

Φωκαίας 26 Πλατεία 
Ελευθερίας, Πάτρα 

6 4 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ   6 4 
  

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ    236 

 
160   

 

   

ΦΠΑ 23% 
 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την …………………….. ημέρα …………… μεταξύ: 

 

1. Αφενός μεν του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου µε την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο Ν. Θεσσαλονίκης και έχει τις 

διοικητικές του υπηρεσίες  στην  Αθήνα  (οδός  Σορβόλου  αριθ.  24,  Μετς),  µε  Α.Φ.Μ.  

090047671  (Δ.Ο.Υ. Ιωνίας  Θεσσαλονίκης) όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή του 

παρόντος από τον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ, κ. Βασίλειο Γκιτάκο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν 

συντομίας «ΚΕΘΕΑ» και το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας  «η Αναθέτουσα 

Αρχή» και    

 

2. Της ………………. εταιρίας με την επωνυμία «………………………..» που εδρεύει 

στ……………………………………., οδός ……………………………….   (ΑΦΜ : ……………, Δ.Ο.Υ.: 

…………………….) και εκπροσωπείται νόμιμα από τ……………………………………….. και στο 

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Ανάδοχος»,  συνομολογήθηκαν και 

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 

 

Σε συνέχεια της Έρευνας Αγοράς που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με τoυς από 

……………….. Όρους Συμμετοχής, η Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών «Ιατρού 

Εργασίας για τα θεραπευτικά Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα έτος με 

δυνατότητα παράτασης », σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης,  συμφωνούνται δε 

και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

ΆΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από την Ανάδοχο για τα 

θεραπευτικά Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα έτος, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς οριζόμενα στην παρούσα,  στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους συμμετοχής, τα 

οποία προσαρτώνται στην παρούσα ως παραρτήματα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Όροι Συμμετοχής,  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Οικονομική Προσφορά Αναδόχου) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 2 : ΑΜΟΙΒΗ – ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

  

2.1.  Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα - αμοιβή για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών 

από την Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των …………………. ευρώ (σύμφωνα με την Οικονομική 

της προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ πάσης φύσεως φόρων, ΦΠΑ, 

κρατήσεων υπέρ τρίτων (ενδεικτικά κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση 
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0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11), παρακράτηση φόρου εισοδήματος), επιβαρύνσεις, δαπάνες, 

μισθοί, και δώρα προσωπικού της Αναδόχου, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα 

Αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, για 

ασφάλιση των εργαζομένων της Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως 

αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, μεταφορικά και κάθε εν γένει δαπάνη που 

πιθανόν πραγματοποιήσει η Ανάδοχος για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και παροχή των υπηρεσιών 

που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση και τα Παραρτήματά 

της. 

2.2.  Το ανωτέρω τίμημα νοείται για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας από την Ανάδοχο, με 

προσωπικό δικό της, για τα θεραπευτικά Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ εκτός Αττικής για ένα 

έτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β’ των όρων συμμετοχής   

 2.3 Το ως άνω ποσό της αμοιβής της Αναδόχου θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 

τη διάρκεια της παρούσας και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση της απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (άρθρο 

388 Α.K.). 

2.4 Οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία ανατεθεί στον ανάδοχο, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ των όρων συμμετοχής, θα συμφωνείται και από τα δύο μέρη εγγράφως. 

2.5. Η εξόφληση θα γίνεται μετά την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  

και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής, τα λοιπά στοιχεία και τους όρους που προβλέπονται 

στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007.  

 

Για την εξόφληση της, η Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ανά δίμηνο (στην έναρξη του) : 

α) Τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ φορολογικά στοιχεία (ξεχωριστά ανά Θεραπευτικό 

Πρόγραμμα/Μονάδα τιμολόγια δλδ. στο σύνολο τους 11), που θα αποστέλλονται στο αντίστοιχο 

λογιστήριο.  

β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εξόφληση κάθε τιμολογίου, που 

να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής. 

 

 Η εξόφληση θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των τιμολογίων με κατάθεση σε 

λογαριασμό τραπέζης της Αναδόχου (κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας). 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η παροχή των υπηρεσιών από την Ανάδοχο θα πραγματοποιείται στα θεραπευτικά προγράμματα/ 

μονάδες του ΚΕΘΕΑ, όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

 

 Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της,  ήτοι 

από ……………………….. έως …………………………..με δυνατότητα παράτασης ένα ακόμη έτος 
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με τους ίδιους όρους και η έναρξη των παρεχόμενων υπηρεσιών ξεκινά από την επόμενη ημέρα 

από την υπογραφή της Σύμβασης.   

 

 

ΆΡΘΡΟ 5 :  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ   

 

5.1.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με απόφασή της που θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

Ανάδοχο, να κηρύξει υποχρεωτικά έκπτωτη την Ανάδοχο από τη σύμβαση και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς ή/και 

παραβαίνει τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση  και τα 

Παραρτήματά της, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το ΠΔ 

118/2007. 

5.2.  Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη Σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας της Έρευνας Αγοράς, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν.  

5.3.  Η Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτη από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση  όταν : 

α) η Σύμβαση  δεν  υπογράφηκε  με  ευθύνη  της Αναθέτουσας Αρχής, β) συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. 

5.4.  Εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, η Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα 

προκύψει σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 6 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  

6.1. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει το αντικείμενο της παρούσας με προσωπικό δικό της, 

που ουδεμία σχέση έχει με την Αναθέτουσα Αρχή και τα θεραπευτικά της προγράμματα / μονάδες 

και του οποίου προσωπικού οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές, κ.λ.π. βαρύνουν 

αποκλειστικά την Ανάδοχο. 

6.2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ιατρού εργασίας που θα ορίσει η Ανάδοχος είναι όσα 

προβλέπονται, αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς στα άρθρα 17, 18, 19 και 20 του Ν. 

3850/2010 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας.  

6.3. Η Ανάδοχος και το προσωπικό της υποχρεούται να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να 

μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών που 

αφορούν στα καθήκοντά της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση  της Αναθέτουσας Αρχής 

και του προσώπου στο οποίο οι πληροφορίες τυχόν αφορούν. 

6.4. Η Ανάδοχος θα τηρεί  εμπιστευτική κάθε αλληλογραφία, σημείωση και έκθεση σχετική με την 

παροχή των υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

6.5.  Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα πληροφοριών, εγγράφων ή 

πραγμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ή τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του 

ΚΕΘΕΑ. 
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6.6.  Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο ΚΕΘΕΑ με τη λήξη της 

συμβάσεως αυτής όλα τα τηρηθέντα υπ' αυτής υποχρεωτικώς από τον Νόμο βιβλία, στοιχεία 

καθώς και όλα τα έγγραφα κ.λπ. που έχει στην κατοχή της, έστω και αν αυτά εκπονήθηκαν από 

αυτήν. Το άρθρο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ και μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη/λύση ισχύος 

της παρούσας σύμβασης. 

6.7. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 

σύμβασης και να εκτελεί τα καθήκοντά της με επιμέλεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης 

και εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν τεθεί. Σε περίπτωση που η Ανάδοχος  δεν εκτελεί τα 

καθήκοντά της ή δεν τηρήσει οποιονδήποτε άλλο όρο της παρούσας, τότε πέραν και ανεξαρτήτως 

των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών και κυρώσεων, το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να 

καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση αυτή και αζημίως για το ίδιο, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου 

δικαιώματός του. 

6.8.  Η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να σέβεται και να μην παραβιάζει τους κανονισμούς που 

σχετίζονται με τις βασικές αρχές λειτουργίας των θεραπευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι ισχύουν 

σε όλους τους χώρους του ΚΕΘΕΑ. 

6.9. Ο  Ιατρός εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με τον  

τεχνικό ασφάλειας, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.   

 

ΆΡΘΡΟ 7 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Η Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ολικά ή μερικά 

ή/και μέρος ή/και το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συμφωνούνται με αυτή 

σε οποιοδήποτε τρίτο, ή/και να ορίσει υπεργολάβο ή/και να υποκαταστήσει άλλον στην παροχή 

των υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  Κάθε τέτοια 

τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση είναι άκυρη και χωρίς έννομα αποτελέσματα για την Αναθέτουσα 

Αρχή.   

 

ΆΡΘΡΟ 8 :  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

8.1.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, άμεσα και αζημίως για την ίδια, 

επιφυλασσόμενη κάθε άλλου δικαιώματός της, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Εάν η Ανάδοχος δεν παρέχει ή/και παρέχει πλημμελώς τις υπηρεσίες της ή/και δεν εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

β) Εάν η Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει υπηρεσίες υπεργολαβικά χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Εάν η Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. 

δ) Εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά της Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός της. 
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8.2.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην Ανάδοχο της εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, 

να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς την Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα.   

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ βεβαιώνει με 

βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του παρασχεθέντος μέρους των υπηρεσιών καθώς 

και κάθε τυχόν οφειλή έναντι της Αναδόχου κατά την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων 

της καταγγελίας. 

8.3. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα των 

υπηρεσιών προς την Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το 

συγκεκριμένο τμήμα.  

8.4.  Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από την Ανάδοχο 

αποζημίωση για ζημία της εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί η Ανάδοχος από την καταγγελία 

της Σύμβασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

8.5.  Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 

προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει την Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πριν την 

καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος 

των υπηρεσιών που παραδόθηκαν. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

9.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

9.2.  Η Ανάδοχος, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να επικαλεσθεί και  γνωστοποιήσει 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω 

ημερών στο σχετικό αίτημα της Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, 

τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Συμφωνείται από τα μέρη, ότι όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και δύναται  να 

τροποποιηθούν εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο (2)  συμβαλλόμενα μέρη 

σύμφωνα με το άρθρο 24   του Π.Δ. 118/2007. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών και κατισχύει κάθε άλλου 

εγγράφου. Τα έγγραφα Παραρτήματα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται 

από τα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

12.1. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που 

αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα συνημμένα στην παρούσα Παραρτήματα  

των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και αποδέχεται. 

12.2. Η Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον αλληλεγγύως και 

απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του επιδιωκομένου σκοπού μετά των παρεπομένων 

υποχρεώσεων. Επίσης εγγυάται την παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας σύμβασης και των Παραρτημάτων της και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής και της Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός 

(1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 

νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


