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ΑΠΟΦΑΗ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 

1. 

i. του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ», (Αϋ 143) 

ii. του ν.4281/2014 (Αϋ160) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα του Υπουργείου 

Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ»,  

iii. του άρκρου 93 του Ν. 4368/2016 «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του 

κυβερνθτικοφ ζργου» (Αϋ21),  

iv. του άρκρου 28 του Ν. 4320/2015 (Αϋ29) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων 

μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», 

v. του ν. 4320/2015 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και 

των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», ( Αϋ 29). 
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vi. του ν. 4250/2014: «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 

Διατάξ 74) 

vii. του ν. 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ , 

οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 160), 

όπωσ ιςχφει. 

viii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του 

ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», 

(Α’167) 

ix. του Ν. 4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 

Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ 

κϊδικασ) Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

(Α’204), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

x. του Ν. 3833/2010 «Ρροςταςία τθσ Εκνικισ Οικονομίασ – Επείγοντα μζτρα για 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ» (Α’ 40), όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει 

xi. του άρκρου 6 του  ν. 3839/2010 «Σφςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων 

οργανικϊν μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια –Σφςταςθ 

Ειδικοφ Συμβουλίου Επιλογισ Ρροϊςταμζνων (Ε.Ι.Σ.Ε.Ρ.) και λοιπζσ 

διατάξεισ», (Α’ 51) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xii. του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 

οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

112), όπωσ ιςχφει. 

xiii. του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 

xiv. του π.δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 194). 

xv. του π.δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ προμθκειϊν Δθμοςίου» (Α’ 150), όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

xvi. του π.δ. 95/1999 «Προι ίδρυςθσ και λειτουργίασ Υπθρεςιϊν Ρροςταςίασ και 

Ρρόλθψθσ» (Αϋ 102), όπωσ ιςχφει 

16PROC004375389 2016-05-12

ΑΔΑ: 75Η3465ΙΧΦ-Η2Χ



3 
 

xvii. του ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν 

αςφάλεια των εργαηομζνων»  (Αϋ 84), όπωσ ιςχφει. 

xviii. του ν. 1642/1986 «Για τθν εφαρμογι του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ125) και του ν. 2859/2000 «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου 

Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» (Αϋ248), όπωσ ιςχφουν 

xix. του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ) του Ν. 2198/1994 

«Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων Υπαλλιλων και άλλεσ διατάξεισ», (A’ 43). 

xx. του Ν. 2286/1995 «Ρερί Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ 

ςυναφϊν κεμάτων» (Α’19),  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

xxi. του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004, «υκμίςεισ για 

τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία και 

τουσ ΟΤΑ» (Α’102), όπωσ ιςχφουν. 

xxii. του ν. 3588/2007 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Αϋ153) 

xxiii. του άρκρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάςπαςθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτα Υπουργεία α. 

Εςωτερικϊν και β. Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ, ςυγχϊνευςθ των Υπουργείων Οικονομίασ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Θαλάςςιων Υποκζςεων, Νιςων και 

Αλιείασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και 

μεταφορά ςτον Ρρωκυπουργό των Γενικϊν Γραμματειϊν Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ και ςτο Υπουργείο Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Νζασ Γενιάσ», (Α’ 147). 

xxiv. του π.δ. 73/2011 «Μετονομαςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ, ανακατανομι των υπαγομζνων ςε 

αυτζσ υπθρεςιϊν, μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων από το Υπουργείο 

Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ ςτον Ρρωκυπουργό, ςφςταςθ Γενικισ 

Γραμματείασ Ναυτιλίασ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και 

Ναυτιλίασ και ρφκμιςθ άλλων ςυναφϊν κεμάτων», (Α’ 178). 

xxv. του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και Μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και 

κατάργθςθ υπθρεςιϊν», (Α’141) 
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xxvi. του π.δ. 102/2014 «Οργανιςμόσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Επικοινωνίασ και Ρροβολισ» (Α’ 169), 

xxvii. του π.δ. 24/2015 «Σφςταςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων» (Α’ 20), 

xxviii. του π.δ. 73/2015 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Α’ 116) 

 

2.   

i. τθσ υπ’ αρικμ. 35130/739/2010 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 

«αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για 

τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, 

παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων», (Β’1291). 

ii. τθσ υπ’ αρικμ. Ρ1/2 - -

/2012) 

iii. τθσ υπ’ αρικμ. Υ144/02-08-2012 απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ 

ςχζςεων και αναδιάρκρωςθ των αρμοδιοτιτων των υπαγομζνων ςτον 

Ρρωκυπουργό υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Μζςων Ενθμζρωςθσ και 

τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ» (Β’ 2255). 

iv. τθσ υπ’ αρικμ. Υ11/2015 (Βϋ 2109) απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Υπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Ραππά», 

v. τθσ υπ’ αρικμ. 167/27.2.2015 Κοινισ Απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ και του 

Υπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ» (ΥΟΔΔ’ 

103) 

vi. τθσ υπ’ αρικμ. 5719/2015 απόφαςθσ του Υπουργοφ Επικρατείασ, κ. Νικόλαου 

Ραππά με κζμα «Μεταβίβαςθ του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι 

Υπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, και ςτουσ 

Ρροϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Διευκφνςεων, Τμθμάτων, 

Αυτοτελϊν Τμθμάτων και Γραφείων), που ανικουν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ  και Επικοινωνίασ», (Β’546). 
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vii. τθσ υπ’ αρικμ. 4257/29.02.2016 απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ Τριμελοφσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ. 

viii. του υπ’ αρικμ. 367/21.03.2016 Εγκριτικοφ Σθμειϊματοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν περί τθσ διενζργειασ πρόχειρου 

μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για ζνα (1) ζτοσ . 

ix. τθσ υπ’ αρικμ. 7033/01.04.2016 Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του 

φορζα 23-760 ςτον ΚΑΕ 0879, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων 

και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ ΥΔΕ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν με τον αρικμό  

36568. 

x. τθσ υπ’αρικμ. 8026/13.04.2016 (ΑΔΑ:Ψ6ΑΙ465ΙΧΦ-ΨΨ) Απόφαςθσ 

διενζργειασ πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ 

Εργαςίασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για ζνα (1) 

ζτοσ. 

xi. το από 09-05-2016 Ρρακτικό τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

1) Εγκρίνουμε το από 09-05-2016 Ρρακτικό τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ και αποφαςίηουμε τθν κιρυξθ του 

πρόχειρου μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ ανάδειξθσ αναδόχου παροχισ 

υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ για ζνα (1) ζτοσ, ωσ άγονου, δοκζντοσ ότι απζμεινε μία μόνο 

προςφορά. 

2) Tθ διενζργεια πρόχειρου επαναλθπτικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, κατόπιν 

ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα www.media.gov.gr, ςχετικισ ζγγραφθσ 

πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν 
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Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ για 

ζνα (1) ζτοσ. 

Η ςυνολικι ςχετικι ετιςια προχπολογιςκείςα δαπάνθ παροχισ υπθρεςιϊν δεν 

δφναται να υπερβεί το ποςό των τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (3.500,00 €), μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ τθν 25θ Μαΐου 2016, θμζρα 

Σετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Ράντου, Καλλικζα, παρουςία τθσ αρμόδιασ 

Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Υπθρεςίασ μασ. 

 

 

                ME ENTOΛΗ ΥΡΟΥΓΟΥ 
                                                                           Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
                                                                   Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν  
 

 

 

                                                           Ιωάννθσ Ράγγοσ 

 

 

 

 

Εςωτερικι Διανομι: 

-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

-Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

   Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου παροχισ 

υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

για ζνα (1) ζτοσ. 

 

Ακινα, 12/5/2016 

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ 

αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ για ζνα (1) ζτοσ, ςφμφωνα 

με τθν επιςυναπτόμενθ τεχνικι περιγραφι (βλ. ςυνθμμζνο Σεφχοσ Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν) και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, 

 

κ α λ ε ί 

όςουσ επικυμοφν, να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ για τον ανωτζρω πρόχειρο 

επαναλθπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό, ο οποίοσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ 

ακόλουκουσ όρουσ: 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΕ 

Κεντρικό Ρρωτόκολλο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

(Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Ράντου, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ. 101 63, Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 

9098438, fax 210 9098433). 
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ΣΤΠΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ 

Οι υποψθφιότθτεσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο, κλειςτό και ςφραγιςμζνο με τθ 

ςφραγίδα του υποψθφίου, ςτον οποίο αναγράφονται τα ακόλουκα: 

«Τποψθφιότθτα για τον Πρόχειρο επαναλθπτικό μειοδοτικό διαγωνιςμό 

ανάδειξθσ αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, για ζνα (1) ζτοσ». 

«Στοιχεία Υποψθφίου» (Ρλιρθσ επωνυμία του, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ 

τθλεφϊνου και φαξ). 

«Αποδζκτθσ: Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ Κεντρικό 

Πρωτόκολλο, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Ράντου, 1οσ όροφοσ, Τ.Κ 101 63, Καλλικζα 

Αττικισ, τθλ. 210 9098438, fax: 210 9098433, υπ' όψιν Τριμελοφσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν». 

Η ςθμείωςθ: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΡΟ ΤΗΝ ΑΜΟΔΙΑ ΤΙΜΕΛΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΡΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ : Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

β)Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, εφόςον πλθροφν τουσ 

όρουσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 7 του π.δ. 118/2007 

γ)Κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν 

 

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Πςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Υπθρεςία 

Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν 

ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

- Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με 

τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ 
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κυρϊςεισ  εκτόσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ, με ποινι αποκλειςμοφ, υποχρεοφνται να προςκομίςουν – μαηί με 

τθν οικονομικι και τθν τεχνικι προςφορά – τα παρακάτω: 

1. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ διοικθτικισ αρχισ από το οικείο Επιμελθτιριο, 

ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου,  ότι δεν ζχει περιζλκει ςε αυτό α) αίτθςθ, 

αγωγι ι δικαςτικι απόφαςθ για λφςθ τθσ εταιρείασ και διοριςμό ι 

αντικατάςταςθ εκκακαριςτι ι ςυν-εκκακαριςτι, οφτε απόφαςθ που να κζτει 

τον υποψιφιο υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ, β) απόφαςθ 

που να κθρφςςει τον υποψιφιο ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι ςε διαδικαςία 

ςυνδιαλλαγισ / εξυγίανςθσ οφτε αίτθςθ προσ το αρμόδιο Δικαςτιριο για να 

κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι διαδικαςίασ ςυνδιαλλαγισ / εξυγίανςθσ 

ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρ. 6 και τθσ παρ. 5 του άρ. 11 του Νόμου 

3419/2005, κακϊσ και του άρ. 8 του Νόμου 3588/2007, όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

2. Πιςτοποιθτικό μθ καταχϊρθςθσ των υποψθφίων φυςικϊν ι νομικϊν 

προςϊπων ςτο Μθτρϊο Ρτωχεφςεων του Ρρωτοδικείου, ζκδοςθσ τελευταίου 

εξαμινου, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρ. 8 του Νόμου 3588/2007, όπωσ 

ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

3. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από το οποίο 

να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα 

ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο 

από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, 

ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007).  
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4. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75), όπωσ 

ιςχφει, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

(«Ρρόχειροσ επαναλθπτικόσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου 

παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, για ζνα (1) ζτοσ») και κα δθλϊνεται ότι, μζχρι τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο υποψιφιοσ: 

- δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ παρ.1 του άρκρ. 43 του π.δ. 60/2007 (ςυμμετοχι ςε 

εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ) ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, 

τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ, 

- δεν τελεί ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, 

- δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία, 

- είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του, 

- δεν τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ Υπουργικι Απόφαςθ 

κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

- ςυνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 

ενδιαφζροντοσ, των οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα. 

Σθμειϊνεται ότι θ ωσ άνω Τπεφκυνθ Διλωςθ πρζπει να φζρει θμερομθνία 

εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ 

θμζρασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου 

τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ. 
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 Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, τθν υπεφκυνθ διλωςθ       

περί μθ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ υποβάλλουν: 

- οι Διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Ρ.Ε., 

- ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ όταν το νομικό πρόςωπο 

είναι Α.Ε., 

- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι εκπρόςωποί του. 

 

  4. Αν πρόκειται για ιδιϊτθ ιατρό εργαςίασ πρζπει να διακζτει (παρ. 1 άρ. 16 του ν. 

3850/2010): 

α)άδεια αςκιςεωσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ και 

β)βεβαίωςθ τίτλου ειδικότθτασ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, όπωσ αυτι 

πιςτοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σφλλογο. Στθν προςφορά να αναφζρεται 

απαραιτιτωσ θ ειδικότθτα του ιατροφ.  

γ) Κατ’ εξαίρεςθ θ παροχι υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ δφναται να αςκείται: 

-από ιατροφσ χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι οφείλουν να προςκομίςουν 

αντίγραφα ςυμβάςεων που ιταν ςε ιςχφ ςτισ 15.5.2009 κακϊσ και 

αποδεικτικά άςκθςθσ των κακθκόντων του ιατροφ εργαςίασ επί επτά 

τουλάχιςτον ζτθ (υποπερίπτωςθ α παρ. 2  άρ. 16  του ν. 3850/2010), κακϊσ 

και  

-από ιατροφσ οι οποίοι οφείλουν να προςκομίςουν αποδεικτικά ότι ςτισ 

15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να κατζχουν ι να 

αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο  άλλθσ 

ειδικότθτασ. (υποπερίπτωςθ β  παρ. 2  άρ. 16  του ν. 3850/2010). 

   5. Αν πρόκειται για εταιρείεσ Εξωτερικισ Τπθρεςίασ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ                   

(ΕΞ.ΥΡ.Ρ. , άρ. 23 του ν. 3850/2010 και π.δ. 95/1999): 

α) κατζχουν τθν απαιτοφμενθ και ςε ιςχφ άδεια λειτουργίασ Εξωτερικισ 

Υπθρεςίασ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞ.ΥΡ.Ρ.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τισ διατάξεισ του άρ. 2 του π.δ.  95/1999, 
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β) ζχουν αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ και τεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον κατά 

τθν τελευταία διετία και με το αντικείμενο του προκθρυςςόμενου 

διαγωνιςμοφ, εμπειρία. Η εμπειρία αυτι δφναται να αποδεικνφεται με 

προςκόμιςθ παλαιοτζρων ςυμβάςεων ι με υπεφκυνθ διλωςθ του 

Υποψιφιου Αναδόχου, 

γ) διακζτουν το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμζνο προςωπικό με όλα τα 

απαιτοφμενα, από τισ ςχετικζσ διατάξεισ, τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα 

και τον αναγκαίο εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ του ζργου (υπεφκυνθ διλωςθ), 

δ) αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΕΛΟΤ/ISO 9001 ςε ιςχφ. 

 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

Ο Ρρόχειροσ επαναλθπτικόσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 25 Μαΐου 

2016, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτθν ζδρα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Ράντου, Καλλικζα, Αττικισ, 

Ακινα, παρουςία τθσ αρμόδιασ Τριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων 

Διαγωνιςμϊν. 

Οι ςχετικζσ προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν μζχρι τθν 24θ Μαΐου 2016,  θμζρα 

Σρίτθ και ϊρα 14:00 μ.μ.  

Η ςυνολικι ςχετικι ετιςια ςυμβατικι δαπάνθ δεν δφναται να υπερβεί το ποςό 

των τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (3.500,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ                        

(ΚΑΕ 23/760 – 0879). 
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ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι ετιςια και κα περιλαμβάνει τθν παροχι 

υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται αναλυτικά και περιγράφονται ςτισ διατάξεισ του ν. 3850/2010 

«Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν  υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων»   (Αϋ 

84). 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πλθρωμι του Aναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά ςε ζξι (6) ιςόποςεσ 

δόςεισ διμινων μετά τθν προςκόμιςθ από τον Aνάδοχο, των νομίμων παραςτατικϊν, 

όπωσ αυτά προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και μετά τθν ζκδοςθ Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ροιοτικισ 

και Ροςοτικισ Ραραλαβισ από το αρμόδιο Υπθρεςιακό Πργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, με τθν ζκδοςθ κάκε φορά τακτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο 

όνομά του Αναδόχου και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Ρροχπολογιςμοφ τθσ 

Υπθρεςίασ μασ, ζχοντασ υπόψθ κατ’ αρχιν τθν, με αρικμό πρωτοκόλλου 

7033/01.04.201, Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του φορζα 23-760 ςτον ΚΑΕ 

0879, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμϊν τθσ ΥΔΕ 

με τον αρικμό 36568. 

Ο Aνάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι, επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

8%. 

Επιπλζον, επιβάλλεται κράτθςθ 0,10% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ ςυνολικοφ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ (αφαιρουμζνων όλων των υπολοίπων κρατιςεων). Το ποςό 

τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν πρϊτθ 

πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του 
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οποίου γίνεται από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με 

όςα ορίηονται ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ. 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ για τουλάχιςτον εξιντα (60) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει 

χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω προβλεπομζνου απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Η ιςχφσ των προςφορϊν μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, πριν από τθ λιξθ τουσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με το παραπάνω προβλεπόμενο.  

Η Οικονομικι και θ Τεχνικι Ρροςφορά πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να 

μθ φζρουν διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ κλπ), επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Ρροςφορά, που είναι ελλιπισ ι αόριςτθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει δφο (2) επί μζρουσ υποφακζλουσ, ανεξάρτθτουσ, 

κλειςτοφσ και ςφραγιςμζνουσ με τθ ςφραγίδα του υποψθφίου, ωσ εξισ: 

Α] «Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ 

περιζχει τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ, τθ Βεβαίωςθ και τθν Τεχνικι Ρροςφορά. 

Β] «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ» 

Οι επί μζρουσ Υποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ι τθν επωνυμία του υποψθφίου 

και τον τίτλο του Υποφακζλου («Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ»). 

Η Οικονομικι και θ Σεχνικι Προςφορά πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και να φζρουν ςε κάκε ςελίδα τθ μονογραφι του 

υποψθφίου ι του εκπροςϊπου του ι του αντίκλθτου για τθν κατάκεςθ τθσ 

προςφοράσ. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο που 

αφορά τθν Τεχνικι και τθν Οικονομικι Ρροςφορά δεν γίνεται δεκτό. Η Τριμελισ 
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Επιτροπι Διενζργειασ Ρρόχειρων Διαγωνιςμϊν δφναται, ωςτόςο, να καλζςει τουσ 

υποψθφίουσ να διευκρινίςουν τα υποβλθκζντα ζγγραφα. Η διευκρίνιςθ των 

τεχνικϊν προςφορϊν δεν επιτρζπεται να οδθγιςει ςτθ μεταβολι των ουςιωδϊν 

τουσ ςτοιχείων.   

Εκπρόκεςμεσ υποψθφιότθτεσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Ο ζλεγχοσ τθσ υποβολισ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και θ αξιολόγθςθ των 

Τεχνικϊν και των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν γίνεται από τθν Σριμελι Επιτροπι 

Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 

Επικοινωνίασ, μόνθσ αρμόδιασ για το άνοιγμα του κυρίωσ φακζλου, του 

υποφακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Τεχνικισ Ρροςφοράσ κακϊσ και του 

υποφακζλου Οικονομικισ Ρροςφοράσ.  

Η αποςφράγιςθ του φακζλου τθσ Ρροςφοράσ και των υποφακζλων των επί μζρουσ 

προςφορϊν γίνεται τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, παρουςία των 

ενδιαφερομζνων ι των νόμιμων εκπροςϊπων τουσ, εφόςον το επικυμοφν. 

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ: 

Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. 

Αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν και οι 

τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Ο φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ κα αποςφραγιςτεί μετά τθν αποδοχι τθσ 

Σεχνικισ Προςφοράσ. Ο φάκελοσ κα μονογραφθκεί από όλα τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κατά φφλλο.  

Οι φάκελοι Οικονομικισ Προςφοράσ, για όςεσ Σεχνικζσ Προςφορζσ δεν κρίκθκαν 

αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ςτουσ Τποψθφίουσ . 

Η κακαρι τιμι (χωρίσ ΦΠΑ) κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των 

προςφορϊν.  
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Για όλα τα παραπάνω, θ Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικό, με ςυγκριτικό πίνακα των 

οικονομικϊν προςφορϊν των υποψθφίων και προτείνει τθν ανακιρυξθ ωσ 

Αναδόχου, του υποψθφίου εκείνου, ο οποίοσ προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι . 

Στθ ςυνζχεια, θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν αποφαςίηει για 

τθν ζγκριςθ του εν λόγω πρακτικοφ με απόφαςθ που υπογράφεται από το αρμόδιο 

όργανο του φορζα και με τθν οποία δθμοςιοποιείται ςτο διαδίκτυο το αποτζλεςμα 

του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ μετά τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν 

Υπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ.  

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ  

Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα κλθκεί να κατακζςει Εγγυθτικι 

Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, ποςοφ ίςου με το 5% τθσ 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α., ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Υπόδειγμα 

Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ των Πρων τθσ Σφμβαςθσ.  

Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δίνεται προσ κάλυψθ τθσ ευκφνθσ του 

Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εμπρόκεςμθ και κατά τουσ 

ςυμφωνθκζντεσ όρουσ καλι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται με τθν 

παροφςα.  

Πταν ο Ανάδοχοσ κθρυχκεί ζκπτωτοσ καταπίπτει, λόγω ποινισ όλο το ποςό τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία ζχει το 

δικαίωμα να αξιϊςει ςωρευτικά πζρα από το ποςό τθσ παραπάνω ποινισ και τθν 

αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ που προκλικθκε από τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεων 

του Αναδόχου, θ οποία κα αποδεικνφεται με ζγγραφο τθσ Επιτροπισ 

Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου.  
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Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν εκπλιρωςθ όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα δίδονται ςτο 

τθλζφωνο 210-9098593 (κ. Καραμοφηασ Τριαντάφυλλοσ) μζχρι και τισ 23/5/2016 και 

ϊρα 14:00 μ.μ.  

Σχετικά με τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καλοφν ςτο 

τθλζφωνο 210-9098474 (κα Κυπριϊτθ) μζχρι και τισ 23/5/2016 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Ρροσ  διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και 

με e-mail, ςτθ διεφκυνςθ m.kiprioti@minpress.gr, χωρίσ όμωσ θ δυνατότθτα αυτι να 

απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ από τθν υποχρζωςθ να υποβάλλουν τα ερωτιματα 

με επιςτολι ι με fax 210 9098453  εντόσ οριηόμενθσ προκεςμίασ. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Κατά τα λοιπά ο Ρρόχειροσ επαναλθπτικόσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί 

ςφμφωνα με   το περιεχόμενο του ςυνθμμζνου Σεφχουσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.  

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ διατθρεί το δικαίωμα να 

ματαιϊςει οποτεδιποτε τθν παροφςα διαδικαςία. 

Η δθμοςίευςθ ςτο διαδίκτυο τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ γίνεται αποκλειςτικά για λόγουσ 

μεγαλφτερθσ διαφάνειασ και δεν μεταβάλει τθ νομικι φφςθ τθσ διαδικαςίασ που 

αφορά ςτουσ πρόχειρουσ διαγωνιςμοφσ. 

               ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΡΟΥΓΟΥ  
                                                                          Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ 
                                                                     Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν  
 
 

                                                                                        Ιωάννθσ Ράγγοσ 
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ΣΕΤΧΟ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

1.Απαιτοφμενεσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ 

Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του Ιατροφ Εργαςίασ εξαρτάται από τον αρικμό των 

απαςχολοφμενων ςτθν Υπθρεςία. Βάςει των προβλεπομζνων ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 

2  περ. γϋ του άρκρου 21 του ν. 3850/2010, ο ελάχιςτοσ πραγματικόσ χρόνοσ ετιςιασ 

απαςχόλθςθσ για υπθρεςίεσ άνω των 50 ατόμων για τον Ιατρό Εργαςίασ δεν μπορεί 

να είναι μικρότεροσ των 75 ωρϊν ετθςίωσ.  

Σιμερα υπθρετοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία 216 μόνιμοι υπάλλθλοι που αςκοφν 

διοικθτικά κακικοντα, εκ των οποίων οι 2 είναι θλεκτρολόγοι/ειδικοί τεχνικοί που 

αςκοφν τεχνικά κακικοντα, 81 υπάλλθλοι με  ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), 6 υπάλλθλοι οριςμζνου χρόνου και 6 μετακλθτοί 

υπάλλθλοι. Συνεπϊσ, το ςφνολο των υπθρετοφντων υπαλλιλων ςτθν Κεντρικι 

Υπθρεςία είναι 309 υπάλλθλοι.  

Ο δείκτθσ επικινδυνότθτασ για τουσ 309 υπαλλιλουσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρ. 21 και άρ.10 του ν. 3850/2010 είναι 0,4, ενϊ για 

τουσ θλεκτρολόγουσ/ειδικοφσ τεχνικοφσ είναι 0,6. 

Η Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ εντάςςεται ςτθ Γϋ κατθγορία  και 

υποχρεοφται να απαςχολεί Ιατρό Εργαςίασ για τα 309 άτομα που εργάηονται ςτο 

κτιριο τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 124 ϊρεσ ετθςίωσ (307 x 0,4 = 122,8 και 2 x 0,6 = 

1,2, ιτοι 124 ϊρεσ). 

Ο ωσ άνω αρικμόσ ωρϊν δφναται να διακυμαίνεται εντόσ του ζτουσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ, κα καλφπτεται πλιρωσ από τθ ςυμφωνοφμενθ παροχι υπθρεςιϊν με το 

ίδιο τίμθμα. 

 

2.Κακικοντα Ιατροφ Εργαςίασ (με βάςθ τον Ν. 3850/2010) 

- Να παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ 

εργαηόμενουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ γραπτά ι προφορικά ςχετικά με 
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τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των 

εργαηομζνων. 

- Να επιβλζπει τθν υγεία των εργαηομζνων 

- Να επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των 

εργαηομζνων και πρόβλεψθσ των ατυχθμάτων 

 

Ενδεικτικά ςυμβουλεφει ςε κζματα: 

- ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με τουσ 

κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ 

- φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ εργαςίασ, εργονομίασ και υγιεινισ 

τθσ εργαςίασ, τθσ διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ των κζςεων και του 

περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ 

- επιβλζπει τθν υγεία των εργαηομζνων, προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο 

αυτϊν ςχετικά με τθ κζςθ εργαςίασ τουσ, κακϊσ και ςε περιοδικό ιατρικό 

ζλεγχο κατά τθ κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ 

- μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων 

παραγόντων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 

- εκτιμά τθ καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνθ 

εργαςία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελζςματα των εξετάςεων 

- επιβλζπει τθν εφαρμογι μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ ατυχθμάτων 

- επικεωρεί τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε 

παράλειψθ, προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει 

τθν εφαρμογι τουσ 

- τθρεί ιατρικό φάκελο για κάκε εργαηόμενο κακϊσ και ατομικό 

βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου 

- αναγγζλλει  ςτθν  Επικεϊρθςθ   Εργαςίασ  αςκζνειεσ  των  

εργαηομζνων που οφείλονται ςτθν εργαςία 

- πραγματοποιεί κοινοφσ ελζγχουσ με τον τεχνικό αςφαλείασ ςτουσ 

χϊρουσ εργαςίασ 
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Επιςθμαίνεται ότι ο ρόλοσ του Ιατροφ Εργαςίασ είναι ςυμβουλευτικόσ και επιβλζπει 

τθν εφαρμογι των μζτρων υγείασ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, πρόλθψθσ των 

ατυχθμάτων κακϊσ και τθσ οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ, τθρεί δε το Ιατρικό Απόρρθτο. 

 

3.Αρμοδιότθτεσ Εξωτερικισ Τπθρεςίασ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ  (ΕΞ.ΤΠ.Π.) 

- Η ΕΞ.ΥΡ.Ρ. κα πρζπει να ζχει πιςτοποιθτικό ISO 9001 ςε ιςχφ, αντίγραφο του 

οποίου κα πρζπει να επιςυνάψει ςτθν προςφορά τθσ. 

- Να διακζτει το αναγκαίο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι 

εξειδίκευςθ, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτόν. 

- Οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ που αναλαμβάνει με τθ ςφμβαςθ θ ΕΞ.ΥΡ.Ρ. 

κατά κανζνα τρόπο δεν μεταφζρονται ςε εργαηομζνουσ που απαςχολεί. 

- Η ΕΞ.ΥΡ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί φακζλουσ ςτουσ οποίουσ κα καταχωροφνται 

αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ ι εξζταςθσ που ςχετίηεται με 

τθν Υπθρεςία. 

- Η ΕΞ.ΥΡ.Ρ. κα τθρεί αναλυτικά δελτία παρουςίασ κάκε ιατροφ εργαςίασ με το 

χρόνο απαςχόλθςισ του ςτθν Υπθρεςία, ςυγκεντρωτικό πίνακα τον οποίον 

υποβάλλουν ςτθν αρμόδια Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ το πρϊτο δεκαπενκιμερο κάκε εξαμινου. Επίςθσ 

ςυντάςςουν ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων τθν οποία υποβάλλουν ςτθν 

παραπάνω Γενικι Διεφκυνςθσ το πρϊτο δίμθνο κάκε ζτουσ. 

- Η αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ ζχει επίςθσ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχεία 

των φακζλων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω παράγραφο. 

- Το προςωπικό τθσ ΕΞ.ΥΡ.Ρ. υποχρεοφται να τθρεί το επιχειρθςιακό 

απόρρθτο, που αφορά τόςο τθν ίδια όςο και τθν Υπθρεςία με τθν οποία 

ςυμβάλλεται. 

- Η ΕΞ.ΥΡ.Ρ. υποχρεοφται να κζτει ςτθ διάκεςθ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ κάκε ςτοιχείο που τθσ ηθτείται. 
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- ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ - 

Ονομαςία Τράπεηασ  
Κατάςτθμα 
Διεφκυνςθ  
Ταχ. Κϊδικασ 
Τθλζφωνο 
Φαξ 
        Ημερομθνία Ζκδοςθσ 
Ρροσ 

Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Ράντου, Τ.Κ. 101 63 
Καλλικζα Αττικισ.  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΙΘΜ.   ……………………………….. 

#€ …………………(5% ςυμβατικισ αξίασ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α)   

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωςτοποιιςουμε ότι, εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ επιςτολισ 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, και ωσ πρωτοφειλζτεσ, παραιτοφμενοι κάκε ζνςταςθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των ……………(ολογράφωσ) (€…………) υπζρ τθσ 
Εταιρείασ με τθν επωνυμία ….  …………………………………… Διεφκυνςθ ……………………., ΤΚ 
…………, για τθν Ριςτι Εφαρμογι και Καλι Εκτζλεςθ υπζρ τθσ οποίασ εγγυϊμεκα των 
Πρων τθσ Σφμβαςθσ για τθ «παροχι υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ για ζνα (1) ζτοσ ςτθ 
Γ.Γ.Ε.Ε.», βάςει τθσ υπ’ αρικμ. …………………………………….. Απόφαςθσ κατακφρωςθσ και για 
οποιαδιποτε απαίτθςθ ςασ που πθγάηει από τθν ανωτζρω Σφμβαςθ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθν απόλυτθ και ελεφκερθ διάκεςι ςασ και κα ςασ 
καταβλθκεί ολικά ι μερικά, χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, χωρίσ να 
ερευνθκεί το νόμιμο και βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ και χωρίσ να αξιϊςουμε δικαςτικι 
κρίςθ, παραιτοφμενοι από τζτοιο δικαίωμα, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Η εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν …………………(3 μινεσ 
μετά τον ςυμβατικό χρόνο λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ) εκτόσ εάν πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
εγγφθςθσ υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε 
υποχρεοφμαςτε να παρατείνουμε τθν εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται 
ςτο αντίςτοιχο ζγγραφό ςασ.  

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι, το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί ςτο 
Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυιςεων, που ζχει κακορίςει το Υπουργείο Οικονομικϊν ςτθν Τράπεηά μασ. 

Η παραπάνω εγγφθςθ, όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτι, διζπεται από 
τουσ Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμόδια για τθν επίλυςθ των διαφορϊν, που τυχόν 
προκφψουν από αυτιν, είναι τα δικαςτιρια των Ακθνϊν. 
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