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ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 
Διεύθυνση: Σορβόλου 24, T.K. 11636, Αθήνα-Μετς 
Τηλ.: 2109241993-6 
Fax: 2109241986 
Πληροφορίες: κος Παπαϊωάννου Γιώργος, εσωτ. 230 
 

  Αθήνα, 01/07/2020 

Α/Α: EA4/2020 

Α.Π.: ΚΥ/2020/540Χ540ΧΧ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας στα Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια 
για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 11.492,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 14.250,68 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση του με 
το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α  ́
145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 
4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας  «Διορισμός 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» 
(ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), όπως ισχύει, 

2. τις διατάξεις: 

α. του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

β. του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 4 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και 
Ασφάλεια των Εργαζομένων», 

δ. των Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ/Α/138) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία», Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και 
Υγείας των Εργαζομένων» και των λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων, και 

3. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Π. 2236/25-06-2020, ΑΔΑ ΨΚΩΘΟΡ9Υ-Φ9Θ και 
αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006923735, 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας στα 
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Θεραπευτικά Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τους 
Γενικούς Όρους της παρούσας και τα κάτωθι παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας στα Θεραπευτικά Προγράμματα σε όλη την επικράτεια 
και η στελέχωση της ΕΣΥΠΠ (Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 
Πρόληψης) του ΚΕΘΕΑ, καθώς και η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας σε συγκεκριμένα Θεραπευτικά Προγράμματα του 
ΚΕΘΕΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Σημειώνεται ότι ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του 
Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, υπολογίζεται με βάση 
τον αριθμό των εργαζομένων ανά εγκατάσταση και κατηγορία, 
καθώς και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Ενδεικτικά, οι 
ώρες ετήσιας απασχόλησης καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – 
Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης.  

Ενδεικτική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 

11.492,48 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 14.250,68 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και 
κρατήσεων και συγκεκριμένα: 

- Για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας 12.550,64 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων 
και κρατήσεων. 

- Για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 1.700,04 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων 
και κρατήσεων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων  του 
ΚΕΘΕΑ για τα έτη 2020-2021 ως εξής: 

- Τον ΚΑΕ 6100050000 για το έτος 2020: 6.600,00 

- Τον ΚΑΕ 6100050000 για το έτος 2021: 5.100,00 

- Τον ΚΑΕ 6100990000 για το έτος 2021: 1.000,00 

- Τον ΚΑΕ 6100990000 για το έτος 2021: 700,04 

- Τον ΚΑΕ 6100050024 για το έτος 2020: 322,58 (άνευ ΦΠΑ) 

- Τον ΚΑΕ 6100050024 για το έτος 2021: 363,42 (άνευ ΦΠΑ) 

CPV 85121000-3 

Πληροφορίες κο Παπαϊωάννου Γιώργο 

Τηλέφωνο: 2109241993-6, εσωτ. 230 

Ηλ. διεύθυνση: g.papaioannou@kethea.gr 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

mailto:g.papaioannou@kethea.gr
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Κριτήριο κατακύρωσης  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των 
υπηρεσιών, με την προϋπόθεση φυσικά ότι η προσφορά πληροί 
τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας, τους όρους και τον 
προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. Προσφορές που θα 
καλύπτουν μόνο μέρος και όχι το σύνολο των υπηρεσιών, δεν θα 
γίνονται δεκτές. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους.  

Δικαίωμα συμμετοχής / 
Απαιτούμενα προσόντα 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο παρόν και διαθέτει την απαιτούμενη 
επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και 
εξειδίκευση σε αντίστοιχες υπηρεσίες, με αυτές που αποτελεί 
αντικείμενο του παρόντος. Συγκεκριμένα, ειδικοί ιατροί 
εργασίας για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής εργασίας και για τη 
στελέχωση της ΕΣΥΠΠ του ΚΕΘΕΑ και τεχνικοί ασφαλείας 
σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας. 

1. 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. 

2. Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα 
(άρθρο 11, 12, 13 του Ν. 3850/2010): 

2.1. Ένα από τα κάτωθι: 

α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) του εσωτερικού ή ισότιμων 
σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει 
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σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 
και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από τον 
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ). 

β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού η ισότιμων 
σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει 
σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία 
και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία. 

γ) Πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή 
ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών 
υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) 

2.2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση 
απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των περιστάσεων 
α’ και β’ της παραγράφου 2.1 τουλάχιστον διετή, για τους 
τεχνικούς της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2.1 
τουλάχιστον πενταετή. 

Για τους τεχνικούς ασφαλείας που έχουν παρακολουθήσει 
πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας 
των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 που εκτελείται από το αρμόδια 
Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους 
οργανισμούς ή από εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) πιστοποιημένα για την υγεία και ασφάλεια 
των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις, η προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής: 

- για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α’ και β’ της 
παραγράφου 1 κατά ένα έτος, 

- για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ’ και δ’ της 
παραγράφου 1 κατά τρία έτη. 

Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι 
έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά αλλοδαπής, από τα οποία 
προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας. 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 13 του Ν. 
3850/2010, όπως ισχύει. 

Σύνταξη / Περιεχόμενο 
προσφορών 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Κεντρική Γραμματεία ΚΕΘΕΑ 
μέσα σε φάκελο, έξω από αυτόν τον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 

1. Με κεφαλαία γράμματα, «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», 
«ΥΠΟΨΗ: ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» και 

2. τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή 
επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λπ.)  

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

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
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2. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 
προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο. 

3. Η οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ –  
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

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

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 
τους (σφραγισμένες) με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο 
του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24 – Αθήνα, το αργότερο 
μέχρι τις 08/07/2020 και ημέρα Τετάρτη. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 
προσφορών, να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 
διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά 
του, 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς όπως 
εκάστοτε ισχύει (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής), στην οποία να δηλώνει: 

- το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 
του προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 

- ότι διαθέτει τα απαραίτητα, σύμφωνα με την παρούσα 
Πρόσκληση και τη σχετική νομοθεσία, πτυχία για την 
παροχή υπηρεσιών τόσο του Ιατρού Εργασίας όσο και του 
Τεχνικού Ασφαλείας, 

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι ακριβή, 

- ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες μετά την 
ημερομηνία κατάθεσής της, 

- ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής 
Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με 
την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής, 

- ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
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απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή 
ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, και 

- ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

2. Σχετικά με τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας: 

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

- Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. 

- Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

- Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο 
Ιατρικό σύλλογο. 

- Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος 
κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής του εργασίας 
και δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά. 

- Συστατικές επιστολές από τις τρεις (3) τελευταίες εταιρίες 
/ φορείς που έχει συνεργαστεί. 

- Αντίγραφα τυχόν μεταπτυχιακών διπλωμάτων και 
παρακολούθησης σεμιναρίων. 

- Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί 
καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010 (αρ. 9, παρ. 4) και στο 
Ν. 3996/2011 (αρ. 29, παρ. 3) προκειμένου να υποβληθεί 
στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

3. Σχετικά με τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας: 

- Αντίγραφο Πτυχίου: α) Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής 
Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) του 
εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή 
Χημικών Μηχανικών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που 
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή β) 
Πανεπιστημιακής Σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών 
του εξωτερικού, τμήματος Χημικών ή γ) Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ισότιμων σχολών του 
εξωτερικού τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή 
Ενεργειακής Τεχνικής ή πτυχίο των πρώην σχολών 
υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ). 

- Βεβαίωση Προϋπηρεσίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
πεδίο «Δικαίωμα συμμετοχής / Απαιτούμενα προσόντα» 
της παρούσας Πρόσκλησης. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, 
ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών 
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προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι συμμετέχοντες να 
έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσέλθει εντός πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό ή 
το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση 
αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν 
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

3. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 

α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου (ΦΕΚ, 
καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 

β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την 
υπογραφή τους. 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνονται οι υπηρεσίες καλείται 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (πρωτότυπες ή 
ευκρινή φωτοαντίγραφα). 

Η σύμβαση του ΚΕΘΕΑ με τον Ανάδοχο ισχύει από την υπογραφή 
της και για ένα (1) έτος ή έως την εξάντληση του συμβατικού 
ποσού, όποιο από τα δύο παρέλθει πρώτο.  

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

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον δεν έχει καλυφθεί το 
συμβατικό τίμημα εντός δώδεκα (12) μηνών της Σύμβασης, να 
παρατείνει την διάρκεια της έως και τρεις (3) μήνες επιπλέον, 
χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 
των υπηρεσιών 

Η συχνότητα και ο τόπος παραλαβής των υπηρεσιών ισχύουν 
όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας.  
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Για την οριστική παραλαβή θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο από 
τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα ορίσει 
το ΚΕΘΕΑ και η οποία θα επιβλέπει την τήρηση των όρων 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται με την έκδοση 
νόμιμων τιμολογίων: 

α. Στα στοιχεία των Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ για τις 
υπηρεσίες σε όλα τα Προγράμματα/Μονάδες του ΚΕΘΕΑ 
εκτός από τη Μονάδα «ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ», με 
αναλυτικό πίνακα για το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε 
Πρόγραμμα/Μονάδα για υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας και 
Τεχνικού Ασφαλείας. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται στο 
κεντρικό λογιστήριο ΚΕΘΕΑ (Σορβόλου 24, Αθήνα – Μετς, 
Τ.Κ. 11636). 

β. Στα στοιχεία της Μονάδας «ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ» 
μόνο για τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας που θα έχουν 
παρασχεθεί στη συγκεκριμένη Μονάδα. Το τιμολόγιο θα 
αποστέλλεται στο λογιστήριο της Μονάδας (Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400). 

2. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, με κατάθεση 
σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 

3. Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η έκδοση 
και προσκόμιση από τον Ανάδοχο των παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο). 

• Πρωτοκόλλα τμηματικής και οριστικής ποιοτικής-ποσοτικής 
παραλαβής για το μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών 
αντίστοιχα, από τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 
(άρθρο 350 Ν. 4412/2016). 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% με κάθε πληρωμή, όπως 
ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Λιάπης Χρήστος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

Α. Οι 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 

- 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 των επιμέρους 
Θεραπευτικών Προγραμμάτων / Μονάδων, 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. Ο Ιατρός Εργασίας θα προβαίνει στη 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). 
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8.  Ο Ιατρός Εργασίας θα προβαίνει στην 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. 
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Β. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας προκύπτουν από τον Ν. 3850/2010 και την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και είναι συγκεκριμένα οι ακόλουθες: 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά  ή 
προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των 
εργατικών ατυχημάτων. Ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο, 
το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το 
βιβλίο. 

2. Ο τεχνικός ασφάλειας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής 
και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας 
μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 
προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας 
και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

3. Ο τεχνικός ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων 
πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν 
από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 
προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από 
πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε 
παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να 
επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

5. Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει υποδείξεις για την σήμανση των χώρων. 

6. Ο τεχνικός ασφάλειας υποδεικνύει τα μέτρα ασφάλειας και, όπου απαιτείται, τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων, ενώ έχει υποχρέωση να επιβλέπει την ορθή χρήση τους. 

7. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να 
διενεργεί αυτοψία σε περίπτωση ατυχήματος στα πλαίσια του προγράμματος επισκέψεων,  να 
αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, να προτείνει μέτρα για την αποτροπή 
παρόμοιων ατυχημάτων και να αξιολογεί το αρχείο Αναφοράς Διερεύνησης Ατυχήματος. Προτείνει 
Διαδικασία Διαχείρισης Ατυχημάτων και σχετικό Οδηγό. 

8. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας 
και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

9. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να 
τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί 
για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους. 

10. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

11. Ο τεχνικός ασφάλειας συνδράμει στην διαμόρφωση της Πολιτικής για την Ασφάλεια και 
Υγεία της Εργασίας (ΑΥΕ). 

12. Ο τεχνικός ασφαλείας αναλαμβάνει επιπλέον τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών 
διαδικασιών (κατάθεση εντύπων, θεώρηση κ.λπ.) προς τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, ενώ το 
νομικό της τμήμα γνωμοδοτεί κατά περίπτωση για θέματα υγείας και ασφάλειας και αναλαμβάνει 
την εκπόνηση σχεδίων απαντητικών επιστολών προς τα ΚΕΠΕΚ.3.2.  

13. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση από τον εργοδότη 
και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικός ασφαλείας. 
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14. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι 
στον εργοδότη και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

15. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο  και 
υποχρεούται να τηρεί πλήρη εχεμύθεια, να μην γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο και να κρατά 
μυστική κάθε πληροφορία που τυχόν περιέλθει στην αντίληψή του κατά την παροχή των υπηρεσιών 
που αναλαμβάνει. 

16. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση. 

17. Η παροχή των υπηρεσιών της Αναδόχου, πρέπει να γίνεται πάντα σε χρόνο και με τρόπο 
που να μην παρακωλύει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων του ΚΕΘΕΑ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Δύναμη προσωπικού και ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης  
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ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ:     

Χαρβούρη 1, Αθήνα 16 7 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:     

Σταυροπούλου 29, Αθήνα 15 6 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:     

Φυλής 217, Αθήνα 3 4 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ:     

Ιθάκης 42, Αθήνα 9 4 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:     

Τσαμαδού 7, Αθήνα 13 6 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:      

Μαγνησίας  29,  Αθήνα 15 6 

ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:      

Λεωφ. Μεσογείων 254,  Χολαργός 3 4 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:     

Μαγνησίας 25, Αθήνα 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:     

Ι. Δροσοπούλου 41-43, Αθήνα 21 9 

ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ:     

Αγ. Παρασκευή (Τέρμα Γιαννούτσου), Λιβαδειά 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞIΣ:     

Εμμανουήλ Μπενάκη 84, Αθήνα 9 4 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ:     

Κουμουνδούρου 28,  Αθήνα 27 11 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ:     

Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2, Αθήνα 9 4 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:     

Αθηνάς 47, Ίλιον Αττικής 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:     

Θεμιστοκλέους  67,  Αθήνα 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:     

Βαλτετσίου 37, Αθήνα 9 4 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ:     

Αμορίου 4, Αθήνα 7 4 

ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ:     

Φλωρίνης 15,  Αθήνα 10 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Κολοκοτρώνη 93, Πειραιάς 8 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     
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Ευπλοίας 32, Πειραιάς 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Ερμού 78, Ελευσίνα 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Ανδρούτσου 63, Πειραιάς 8 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Διστόμου 68 & Ζέας, Πειραιάς 9 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Ερμού 311, Μυτιλήνη 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Ροδοκανάκη και Παράσχου, Χίος 2 4 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:     

Σορβόλου 24, Αθήνα 57 23 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Μακρυγιάννη 15Β, Ιωάννινα 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Κοραή 11, Ιωάννινα 6 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Αρχ. Μακαρίου 11,Ιωάννινα 9 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Πλατεία Κρυστάλλη, Άρτα 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:     

Τούντζα 100, Αλεξανδρούπολη 3 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:     

Γαληνού 27, Καβάλα 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:     

Τσολάκη & Αθηνάς, Καβάλα 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:     

Ρεμπέλου 7, Θεσσαλονίκη 18 8 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:     

Κτίριο 1 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη 19 8 

Κτίριο 2 - Σίνδος, Θεσσαλονίκη 8 5 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ:     

Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη 6 4 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ:     

Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη 22 9 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ:      

Σίνδος Θεσσαλονίκη 23 14 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ:     

Μεταμορφώσεως 27, Βόλος 6 4 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ:     

Γ. Καρτάλη & 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ - Βόλος 8 4 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:     



15 
 

2o Χλμ. Λάρισας-Κοζάνης, Λάρισα 16 7 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:     

Κύπρου 103, Λάρισα 7 4 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:     

Πηνειού 10, Λάρισα 7 4 

ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ:     

Αγίου Νικολάου 10, Τρίκαλα 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ:     

Κουμουνδούρου 3, Καλαμάτα 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ:     

Θέση Παλιάμπελα Σπεργογείας, Καλαμάτα 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ:     

Κολοκοτρώνη 1, Καλαμάτα 6 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ:     

Ιωάννου Βαρβάκη 4, Ναύπλιο 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ:     

Φωκαίας 26 Πλατεία Ελευθερίας, Πάτρα 8 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ:     

Γρηγορίου Ε' 11, Πύργος 16 7 

ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ:     

Τάκη Πετροπούλου 10, Πύργος 6 4 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:     

Διασταύρωση Ραφήνας, Ραφήνα 7 4 

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:     

25ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Διονύσου 1 & Σεφέρη, Νέα Αλικαρνασσός, Κρήτη 15 6 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Σμπώκου 6, Ηράκλειο, Κρήτη 8 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 67, Ηράκλειο, Κρήτη 3 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Καπετάν Ταβλά & Μεταμορφώσεως, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη 5 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Κ. Σφακιανάκη 13 (1ος όροφος), Χανιά, Κρήτη 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Ενορία Χριστού, Κάλυμνος 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Παλιό Νοσοκομείο, Ρόδος 12 5 

ΣΥΝΟΛΟ 538 317 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Ερμού 311, Μυτιλήνη 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ:     

Ροδοκανάκη και Παράσχου, Χίος 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Μακρυγιάννη 15Β, Ιωάννινα 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Κοραή 11, Ιωάννινα 6 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Αρχ. Μακαρίου 11, Ιωάννινα 9 4 

ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ:     

Πλατεία Κρυστάλλη, Άρτα 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:     

Τούντζα 100, Αλεξανδρούπολη 3 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:     

Γαληνού 27, Καβάλα 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ:     

Τσολάκη & Αθηνάς, Καβάλα 4 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Διονύσου 1 & Σεφέρη, Νέα Αλικαρνασσός, Κρήτη 15 6 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Σμπώκου 6, Ηράκλειο, Κρήτη 8 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 67, Ηράκλειο, Κρήτη 3 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Καπετάν Ταβλά & Μεταμορφώσεως, Αγ. Νικόλαος, Κρήτη 5 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Κ. Σφακιανάκη 13 (1ος όροφος), Χανιά, Κρήτη 1 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Ενορία Χριστού, Κάλυμνος 2 4 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ:     

Παλιό Νοσοκομείο, Ρόδος 12 5 

ΣΥΝΟΛΟ 78 67 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.  

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του Αναδόχου, θα γίνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
(άρθρο 4 Ν. 4013/2011), 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (άρθρο 350 Ν. 4412/2016)  και φόρου εισοδήματος 8% 
(άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  

 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

317 ώρες     

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

67 ώρες     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      


