
 

                                                                                                                                 Αθήνα, 30.05.2019 

                                                                                                                                     ΚΥ-2019/663 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα 
Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, καθώς και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής 
Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης) για ένα έτος. 

 

To ΚΕΘΕΑ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 και σε 
συνέχεια του εγκεκριμένου αιτήματος ΚΥ-2019-174 (19REQ004989350), προτίθεται να 
αναθέσει σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης  (Ε.Ξ.Υ.Π.Π) την παροχή  
«Ιατρικών υπηρεσιών  (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, 
καθώς και  τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης)  για 
ένα έτος» σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010. 

Η σύμβαση αφορά πεντακόσιους σαράντα τρεις (543) εργαζόμενους και έχει 
προϋπολογισμό 11.814,52€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 14.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%. 

Ο Ρ Ο Ι  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο . Ισχύουσες διατάξεις, Αντικείμενο, Κριτήριο Κατακύρωσης 

Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

- α) του άρθρου 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. 

-Του άρθρου 4 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων». 

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

-Του Π.Δ. 17/1996  «Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων». 

– Του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών 
διατάξεων. 



-Των διατάξεων του Ν.3996/2011 (αναμόρφωση του σώματος Επιθεωρητών εργασίας, 
ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις). 

-Του 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. 

-Του Ν. 4412/2016 «Περί εκτελέσεως έργων , προμηθειών και υπηρεσιών» 

-Του Ν.4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 
τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

-Της Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης 1519/14.05.2019 με ΑΔΑ: ΩΖΥ5ΟΡ9Υ-ΥΧΣ.  

Το αντικείμενο της παρούσας είναι  η στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερική υπηρεσία 
προστασίας και πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ καθώς και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών ιατρού στα 
Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι 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  μονάδες/προγράμματα του ΚΕΘΕΑ  σε ώρες ανά εργαζόμενο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- 
Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης) .  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, με την προϋπόθεση φυσικά ότι η προσφορά πληροί τους όρους και τον 
προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. 

CPV: 85121000-3 

ΚΑΕ: 6100050024 

NUTS: EL30, EL41, ELEL42, EL43, EL51, EL52, EL53, EL54, EL61, EL64, EL65 

ΑΡΘΡΟ  2ο .  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στην 
Κεντρική Γραμματεία ΚΕΘΕΑ στην οδό Σορβόλου 24 Αθήνα ΤΚ11636  έως τις 04.06.2019. 

ΑΡΘΡΟ  3ο . Δικαίωμα  Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ειδικοί ιατροί εργασίας για την 
παροχή υπηρεσιών ιατρικής εργασίας και για τη στελέχωση της ΕΣΥΠΠ του ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα 
με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.  

Απαιτούμενα προσόντα:  

Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, 
όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. 



ή 

Κατ’εξαίρεση να έχει ασκήσει τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται, 
και έχουν δικαίωμα να ασκούν: 

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

Β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.05.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να 
κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης 
ειδικότητας. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να 
προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού: 

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής 

2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος 
3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο 
4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο 
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί 

πειθαρχικά 
6. Αντίγραφα συμβάσεων  σχετικά με την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας. 

Επίσημα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ο συνολικός πραγματικός 
ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη. 

7. Συστατικές επιστολές από τις τρεις (3) τελευταίες εταιρείες / φορείς που έχει 
συνεργαστεί. 

8. Αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών διπλωμάτων και παρακολούθησης σεμιναρίων. 
9. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων 

στοιχείων, και τις επιχειρήσεις-οργανισμούς στους οποίους έχει παράσχει υπηρεσίες 
Ιατρού Εργασίας. 

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι : 

α) όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία 
υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και 

β) η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 
(1) έτος και 

γ)  ότι συμφωνεί με τους όρους της Πρόσκλησης. 



Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά  πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του 
Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό. 
Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη η βεβαίωση 
του κατά το νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι  προς τους 
απονεμόμενους  από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.   

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Οι εταιρείες που θα πάρουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του ιατρού / ιατρών 
που προτείνουν με όλα τα δικαιολογητικά των φυσικών προσώπων, Πιστοποιητικό 
Επιμελητηρίου και τα εξής δικαιολογητικά: 

Ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, 

Ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ)  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 



2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

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

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

ζ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

η)  ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

ι) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει 
επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

ια) ως απόδειξη ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της 
παρούσας και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

ΙΙ.  Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

1. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει 



δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

2. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της 
Ε.Π.Ε. 

3. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει 
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 
την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα 
συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο 
(2) μήνες πριν από τη σύνταξη της προσφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει 
πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο 
καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

ΑΡΘΡΟ  5ο . Φάκελος Προσφοράς 

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης μπορεί να επιφέρει ποινή 
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία ΚΕΘΕΑ μέσα σε  φάκελο, όπου έξω 
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»               

  ΥΠΟΨΗ :  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

– Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, 
φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λ.π.) 

Μέσα στον φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα : 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής . 
2. Η οικονομική προσφορά.     

Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο . Αξιολόγηση Προσφορών-Κριτήριο Κατακύρωσης 

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή  Αξιολόγησης. 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής, εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι η συμφωνία της προσφοράς με 
τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 



3. Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι ή όροι επί ποινή 
αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν αιτία απόρριψης των προσφορών. 

4. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Χρόνος -Τόπος παροχής των υπηρεσιών 

Η παροχή των υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα γίνεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του 
ιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) και καθ’όλη 
τη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης. 

Κατά τις επισκέψεις αυτές ο ιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει οριστεί σε κάθε 
εγκατάσταση. 

Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στον Διευθυντή ΚΕΘΕΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Σύμβαση-Ισχύς Σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία καλείται για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, καταθέτοντας φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (πρωτότυπες ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα). 

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται το ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

Οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία ανατεθεί στον ανάδοχο, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας,  θα συμφωνείται και από τα δύο μέρη εγγράφως.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Τμηματική- Οριστική Παραλαβή 

Για την οριστική παραλαβή θα συνταχθεί «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών», από 
τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα ορίσει το ΚΕΘΕΑ από 
εργαζόμενους του, η οποία θα παρακολουθεί και θα επιβλέπει την τήρηση των όρων 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 10ο . Πληρωμή 

Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα γίνονται ανά δίμηνο και θα αφορούν τις υπηρεσίες που 
έχουν παρασχεθεί κατά τον προηγούμενο μήνα. 

α. Για την εξόφλησή του, ο Ανάδοχος εκδίδει ένα (1) τιμολόγιο ανά μήνα ύψους 
ανάλογου με τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε όλες τις μονάδες του ΚΕΘΕΑ εκτός από τη 
Μονάδα «ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ» (με αναλυτικό πίνακα για το ποσό που αντιστοιχεί σε 
κάθε μονάδα) που θα αποστέλλεται στο κεντρικό λογιστήριο ΚΕΘΕΑ (Σορβόλου 24, Αθήνα – 
Μετς, Τ.Κ. 11636) και ένα (1) τιμολόγιο ανά μήνα ύψους ανάλογου με τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες μόνο στη Μονάδα «ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ» που θα αποστέλλεται στο 
λογιστήριο της συγκεκριμένης Μονάδας (Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400). 

β. Ο ανάδοχος καταθέτει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για 
την εξόφληση, που να ισχύει κατά τον χρόνο της πληρωμής (πρωτότυπα ή ευκρινή 
αντίγραφα) . 



Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, κατά 
προτίμηση Εθνικής Τράπεζας, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. 

ΑΡΘΡΟ 11ο . Πληροφορίες-Δημοσιότητα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος από το Τμήμα  Προμηθειών ΚΕΘΕΑ. Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλ. 
210.9241993-6  κα Ιωακείμ εσωτ.202 και  κος Γάσπαρης εσωτ.228. 

ΑΡΘΡΟ  12ο  Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
υποβολής του φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ  13ο  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, και 
εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 
ειδικότερα με: 

α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019). 

β)    Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 Ν.4412/2016) όπως ισχύει 

γ)  Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 

Καθώς και κάθε είδους 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. 

ΑΡΘΡΟ  14ο   Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας είναι οι ακόλουθες: 
 
1.  Ο Ιατρός Εργασίας συμμετέχει στην ΕΣΥΠΠ και 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 στην Αττική, 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 μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε 
φορά. 
 
5.  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.   
 
6.  Τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης της καταλληλότητας 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. 
 



7.   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). 
 
8.  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. 
 
9. 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, 
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, όπου εδρεύει το ΚΕΘΕΑ (Κεντρικές Υπηρεσίες ή/και 
Θεραπευτικά Προγράμματα / Μονάδες της Αττικής). 
 
10.  Ο Ιατρός Εργασίας θα είναι υποχρεωμένος να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο. 
 
11.  Ο  Ιατρός Εργασίας θα αναγγέλλει μέσω του ΚΕΘΕΑ στην επιθεώρηση εργασίας 
ασθένειες των εργαζομένων που τυχόν οφείλονται στην εργασία. 
 
12.  Ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να ενημερώνεται από το ΚΕΘΕΑ και τους εργαζομένους 
για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 
 
13.  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. 
 
14.  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. 
 



15.  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. 
 
16. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
(Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
ΑΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ [σύμβαση 
δώδεκα  (12) μηνών]                                
ΑΤΤΙΚΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΘΕΑ MOSAIC:   

4 Μαγνησίας 28 & 
Ζολιώτη 2 ,Αθήνα 

10 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ:   
5,6 

Χαρβούρη 1, Αθήνα 14 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:   
7,2 Σταυροπούλου 29, 

Αθήνα 
18 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ :   
4 

Ιθάκης 42, Αθήνα 7 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:   
4 Γ΄ Σεπτεμβρίου 176,  

Αθήνα 
3 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : 

  
5,2 

Τσαμαδού 7 , Αθήνα 13 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

  
5,6 

Μαγνησίας  29,  Αθήνα 14 



ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

  
4 

Λεωφ .Μεσογείων 254,  
Αθήνα 

3 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:   
4 

Μαγνησίας 25, Αθήνα 2 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:   
10,4 Ι. Δροσοπούλου 41-43, 

Αθήνα 
26 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:   

4 
Αγία Παρασκευή, 
Λιβαδειά (Τέρμα 
Γιανούτσου, Προαύλιο 
Αγίας Παρασκευής) 

1 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ:   
9,2 Κουμουνδούρου 28, 

Αθήνα 
23 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞIΣ:   
4,4 Εμμανουήλ Μπενάκη 

84, Αθήνα 
11 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 

Αθηνάς 47, Ίλιον 2 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 Θεμιστοκλέους  67,  

Αθήνα 
5 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 

Βαλτετσίου 37, Αθήνα 9 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 Διασταύρωση  

Ραφήνας, Ραφήνα 
5 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   

4 25Ο Χλμ .Λεωφ. 
Μαραθώνος 

2 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ:   
4 

Αμορίου 4, Αθήνα 7 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ:   
4,4 

Φλωρίνης 15,  Αθήνα 11 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:   
4,4 Κολοκοτρώνη 93, 

Πειραιάς 
11 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   
4 

Ευπλοίας 32, Πειραιάς 6 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   
4 

Ερμού 78, Ελευσίνα 1 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   4 



Ανδρούτσου 63, 
Πειραίας 

5 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:   
4 Διστόμου 68 & Ζέας, 

Πειραιάς 
8 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   

4 

Ερμού 311, Μυτιλήνη 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   
4 Ροδοκανάκη και 

Παράσχου, Χίος 
2 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:   
25,6 

Σορβόλου 24, Αθήνα 64 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   

6,4 Διονύσου 1 & Σεφέρη, 
Νέα Αλικαρνασσός, 
Κρήτη 

16 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   

4 
Σμπώκου 6, Ηράκλειο, 
Κρήτη 

10 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   

4 Μίνωος & Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου 67, 
Ηράκλειο, Κρήτη 

3 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   

4 
Καπετάν Ταβλά & 
Μεταμορφώσεως, 

2 

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΑΣΙΘΙ   

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   

4 Κ. Σφακιανάκη 13 (1Ος 
Όροφος) Χανιά, Κρήτη 

5 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   
4 ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 

ΡΟΔΟΣ 
2 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   
4 Ενορία Χριστού, 

Κάλυμνος 
2 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   
4 Μακρυγιάννη 15Β, 

Ιωάννινα 
1 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   
4 

Κοραή 11, Ιωάννινα 8 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   
4,4 Αρχ. Μακαρίου 

11,Ιωάννινα 
11 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   4 



Πλατεία Κρυστάλλη, 
Άρτα 

2 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   

4 28η Οκτωβρίου 9, 
Ηγουμενίτσα 

2 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 Τούντζα 100, 

Αλεξανδρούπολη 
4 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 

Γαληνού 27, Καβάλα 2 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 Πύργου Ζαρείφη 

Κομοτηνή 
1 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 Τσολάκη & Αθηνάς 

,Καβάλα 
4 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:   
9,6 Ρεμπέλου 

7,Θεσσαλονίκη 
24 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:   
7,6 

Σίνδος, Θεσσαλονίκη 19 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:   
4 Ευριπίδου 16, 

Θεσσαλονίκη 
7 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:   
8,4 

Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη 21 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
(Ξυλουργείο/Κεραμική) 
Σίνδος  Θεσσαλονικη 

8 20 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ Σινδος 
Θρσσαλονικη   

10 4 

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ Σινδος 
Θρσσαλονικη   

13 32,5 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ:   
4 Μεταμορφώσεως 27, 

Βόλος 
6 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ:   

4 Γ. Καρτάλη & 54ου 
Συντάγματος ΕΛΑΣ - 
Βόλος 

9 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
7,2 2o Χλμ. Λάρισας-

Κοζάνης, Λάρισα 
18 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
4 

Κύπρου 103, Λάρισα 7 



ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
4 

Πηνειού 10,Λάρισα 7 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
4 Αγίου Νικολάου 

10,Τρίκαλα 
2 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   
4 Κουμουνδούρου 3, 

Καλαμάτα 
4 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   

4 Θέση Παλιάμπελα 
Σπεργογείας, 
Καλαμάτα 

6 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   
4 Κολοκοτρώνη 1 

,Καλαμάτα 
7 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:    
4 Ιωάννου Βαρβάκη 4, 

Ναύπλιο 
3 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   
4 

Γρηγορίου Ε-Πύργος 1 

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ:   
4 Φωκαίας  26 Πλατεία 

Ελευθερίας, Πάτρα 
9 

ΣΥΝΟΛΑ 543 358,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ή 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
(Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ) 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
ΑΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
 
 
 
 
 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
[σύμβαση δώδεκα  

(12) μηνών]                                
ΑΤΤΙΚΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΩΡΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

    

ΚΕΘΕΑ MOSAIC:   

4 

    

Μαγνησίας 28 & 
Ζολιώτη 2 ,Αθήνα 

10   
  

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ:   
5,6 

    

Χαρβούρη 1, Αθήνα 14     

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:   
7,2 

    
Σταυροπούλου 29, 
Αθήνα 

18     

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ :   
4 

    

Ιθάκης 42, Αθήνα 7     

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:   
4 

    
Γ΄ Σεπτεμβρίου 176,  
Αθήνα 

3     

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ : 

  

 
 
 
 

5,2 

  

  

Τσαμαδού 7 , Αθήνα 13     

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

  

 
 
 
 

5,6 

  

  

Μαγνησίας  29,  Αθήνα 14     



ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 

  

 
 
 
 
 

4 

  

  
Λεωφ .Μεσογείων 254,  
Αθήνα 

3     

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:   
4 

    

Μαγνησίας 25, Αθήνα 2     

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:   
10,4 

    
Ι. Δροσοπούλου 41-43, 
Αθήνα 

26     

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:   

 
4 

    

Αγία Παρασκευή, 
Λιβαδειά (Τέρμα 
Γιανούτσου, Προαύλιο 
Αγίας Παρασκευής) 

1   

  

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ:   
9,2 

    
Κουμουνδούρου 28, 
Αθήνα 

23     

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞIΣ:   
4,4 

    
Εμμανουήλ Μπενάκη 
84, Αθήνα 

11     

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 

    

Αθηνάς 47, Ίλιον 2     

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 

    
Θεμιστοκλέους  67,  
Αθήνα 

5     

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 

    

Βαλτετσίου 37, Αθήνα 9     

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   
4 

    
Διασταύρωση  
Ραφήνας, Ραφήνα 

5     

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:   

4 

    

25Ο Χλμ .Λεωφ. 
Μαραθώνος 

2   
  

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ:   
4 

    

Αμορίου 4, Αθήνα 7     

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ:   
4,4 

    

Φλωρίνης 15,  Αθήνα 11     

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:   
4,4 

    
Κολοκοτρώνη 93, 
Πειραιάς 

11     

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   
4 

    

Ευπλοίας 32, Πειραιάς 6     

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   
4 

    

Ερμού 78, Ελευσίνα 1     

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   4     



Ανδρούτσου 63, 
Πειραίας 

5     

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:   
4 

    
Διστόμου 68 & Ζέας, 
Πειραιάς 

8     

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   

4 

  
  

Ερμού 311, Μυτιλήνη 4   
  

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ :   
4 

    
Ροδοκανάκη και 
Παράσχου, Χίος 

2     

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:    
25,6 

    

Σορβόλου 24, Αθήνα 64     

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   
 

6,4 

    

Διονύσου 1 & Σεφέρη, 
Νέα Αλικαρνασσός, 
Κρήτη 

16   
  

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:    
 

4 

  
  

Σμπώκου 6, Ηράκλειο, 
Κρήτη 

10   
  

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   
 

4 

    

Μίνωος & Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου 67, 
Ηράκλειο, Κρήτη 

3   
  

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   

4 

    
Καπετάν Ταβλά & 
Μεταμορφώσεως, 

2     

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΛΑΣΙΘΙ       

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   

4 

    

Κ. Σφακιανάκη 13 (1Ος 
Όροφος) Χανιά, Κρήτη 

5   
  

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   
4 

    
ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, 
ΡΟΔΟΣ 

2     

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:   
4 

    
Ενορία Χριστού, 
Κάλυμνος 

2     

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   
4 

    
Μακρυγιάννη 15Β, 
Ιωάννινα 

1     

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   
4 

    

Κοραή 11, Ιωάννινα 8     

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   
4,4 

    
Αρχ. Μακαρίου 
11,Ιωάννινα 

11     

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   4     



Πλατεία Κρυστάλλη, 
Άρτα 

2     

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:   

4 

    

28η Οκτωβρίου 9, 
Ηγουμενίτσα 

2   
  

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 

    
Τούντζα 100, 
Αλεξανδρούπολη 

4     

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 

    

Γαληνού 27, Καβάλα 2     

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 

    
Πύργου Ζαρείφη 
Κομοτηνή 

1     

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:   
4 

    
Τσολάκη & Αθηνάς 
,Καβάλα 

4     

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:   
9,6 

    
Ρεμπέλου 
7,Θεσσαλονίκη 

24     

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:   
7,6 

    

Σίνδος, Θεσσαλονίκη 19     

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:   
4 

    
Ευριπίδου 16, 
Θεσσαλονίκη 

7     

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:   
8,4 

    

Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη 21     

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
(Ξυλουργείο/Κεραμική) 
Σίνδος  Θεσσαλονικη 

8 20   

  

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ Σινδος 
Θρσσαλονικη   

10 4   

  

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ Σινδος 
Θρσσαλονικη   

13 32,5   

  

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ:   
4 

    
Μεταμορφώσεως 27, 
Βόλος 

6     

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ:   

4 

    

Γ. Καρτάλη & 54ου 
Συντάγματος ΕΛΑΣ - 
Βόλος 

9   
  

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
7,2 

    
2o Χλμ. Λάρισας-
Κοζάνης, Λάρισα 

18     

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
4 

    

Κύπρου 103, Λάρισα 7     



ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
4 

    

Πηνειού 10,Λάρισα 7     

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:   
4 

    
Αγίου Νικολάου 
10,Τρίκαλα 

2     

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   
4 

    
Κουμουνδούρου 3, 
Καλαμάτα 

4     

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   

4 

    

Θέση Παλιάμπελα 
Σπεργογείας, 
Καλαμάτα 

6   
  

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   
4 

    
Κολοκοτρώνη 1 
,Καλαμάτα 

7     

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:    
4 

    
Ιωάννου Βαρβάκη 4, 
Ναύπλιο 

3     

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ:   
4 

    

Γρηγορίου Ε-Πύργος 1     

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ:   
4 

    
Φωκαίας  26 Πλατεία 
Ελευθερίας, Πάτρα 

9     

ΣΥΝΟΛΑ 543 358,1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝ

Ο 
ΑΦΜ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 
Ε-MAIL ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Υπηρεσίες 

ΚΕΘΕΑ 

Σορβόλου 24 

Αθήνα, 11636 

210924199

3-6 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Αντωνίου Κατερίνα 

hr@kethea.gr 

 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ Φλωρίνης 15  

112 51, Αθήνα 

210 

8827031 

210 

8830129 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Μακρή Ελευθερία 

accounting@kethea-

strofi.gr 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ Χαρβούρη 1   116 

36, Αθήνα 

210924199

3-6 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Αντωνίου Κατερίνα 

hr@kethea.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΔΙΑΒΑΣΗ 

Ιθάκης 42  112 

51 Αθήνα 

210 

8660087 

210 

8657826 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Λεοντόπουλος 

Δημήτριος accounting@kethea-

diavasi.gr 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ 

Δροσοπούλου 

41-43 και Τήνου 

112 55 Κυψέλη 

210 

3847700 

210 

3300058 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Κατσάρα Ζωή 
accounting@kethea-

endrasi.gr 

 

mailto:hr@kethea.gr
mailto:accounting@kethea-strofi.gr
mailto:accounting@kethea-strofi.gr
mailto:hr@kethea.gr
mailto:accounting@kethea-diavasi.gr
mailto:accounting@kethea-diavasi.gr
mailto:accounting@kethea-endrasi.gr
mailto:accounting@kethea-endrasi.gr


ΚΕΘΕΑ MOSAIC Μαγνησίας 28 

&Ζολιώτη 2 112 

51 Αθήνα 

210.92419

93-6 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Αντωνίου Κατερίνα 

hr@kethea.gr 

 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ Κουμουνδούρου 

28 104 37 Αθήνα 

210 

5200800 

210 

3821007 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Καραπάνου Μαρία 

 

accounting2@kethea-

exelixis.gr 

accounting@kethea-

exelixis.gr 

ΚΕΘΕΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Βαλτετσίου 37, 

106 81 Αθήνα ΤΚ 

106 81 

210 

3300751 

210 

3300779 

22940 

78323 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

 

Τραϊφόρος 

Κωνσταντίνος 
accounting@kethea-

parembasi.gr 

 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ Ευπλοίας 32 185 

37 Πειραιάς  

210 

4227942 

210 

4227940 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Κίτσος Αργύρης 

 

accounting1@kethea-

nostos.gr 

accounting@kethea-

nostos.gr 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Ερμού 311, 

81100 Μυτιλήνη 

22510 

25670 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Ειρήνη Καραμβάλη 
accountingccm@kethea-

nostos.gr 

 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ 

XIOΣ 

Ροδοκανάκη και 

Παράσχου 4 

82100 Χίος 

22710 

83027 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Κίτσος Αργύρης 

 

accounting1@kethea-

nostos.gr 

accounting@kethea-

nostos.gr 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ Τσαμαδού 7 116 

36 Αθήνα 

210 

9212961 

210 

9212304 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Καραπάνου Μαρία 

accounting@kethea-

prevention.gr 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ 

ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ   

574 00 ΣIΝΔΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 

2310 

797476, 

2310 

797477 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Γιάννης Κουλούρης 

account@kethea-print.gr 
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ΚΕΘΕΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

Ρεμπέλου 7,                                                                  

546 31 

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 

2310 

221235 

(εσωτ. 201) 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Ευαγγελία 

Χατζοπούλου 
accounting@ketheathess.

gr 

 

ΚΕΘΕΑ IΘΑΚΗ 574 00 ΣIΝΔΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ 

2310 

799418 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Καλλιόπη 

Αβραμίδου info@kethea-ithaki.gr 

 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ                                      Τσολάκη και 

Αθηνάς (γωνία)                                         

654  03 ΚΑΒΑΛΑ 

2510 

223131 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Χριστίνα 

Γιαννακοπούλου 
accounting@kethea-

kivotos.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ   

Διονυσίου 1 και 

Σεφέρη, 

716 01 ΝΕΑ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

2810 

334240, 

2810 

331001 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Αγάπη Χαιρέτη 

accounting@kethea-

ariadni.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ | 

Πολυδύναμο 

Κέντρο 

Καλύμνου 

Ενορία Χριστού 

852 00 Κάλυμνος 

22430 

24167 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Αγάπη Χαιρέτη 

accounting@kethea-

ariadni.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ | 

Συμβουλευτικό 

Κέντρο Ρόδου 

Ερυθρού 

Σταυρού 3 

851 00 Ρόδος 

22410 

20343 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Αγάπη Χαιρέτη 
accounting@kethea-

ariadni.gr 

 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ 2o Χιλιόμετρo 

Λάρισας - 

Γιάvvoυλης 

415 00 ΛΑΡIΣΑ 

2410 

251839 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Αντώνης Παπουτσής 
accounting@kethea-

exodos.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΠΙΛΟΤΟΣ 

Μεταμορφώσεω

ς 27 & 

Σοφοκλέους  

24210  

23439 

090047671 Νατάσα 

Χατζησταματίου 

accounting@kethea-

pilotos.gr 
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383 33 ΒΟΛΟΣ ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

ΚΕΘΕΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

Κοραή 11, Τ.Κ. 

45444, Ιωάννινα 

26510 

77010 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Γιάννα Θεοδώρου 
accounting@kethea-

epirou.gr 

 

ΚΕΘΕΑ 

ΚΥΤΤΑΡΟ    

Κoλοκοτρώνη 1, 

24100,  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

27210  

87356 

090047671 

ΔΟΥ Ιωνίας 

Θεσσαλονί

κης 

Χρήστος 

Χρυσανθακόπουλος 
accounting@kethea-

kyttaro.gr 
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