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ΠΡΟ: Κάζε ελδηαθερόκελο 

 

 
 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ςπηπεζιών Σεσνικού Αζθάλειαρ 

(ΣΑ) και Γιαηπού Δπγαζίαρ (ΓΔ) για ηο 2023. 

Ο Γεληθόο Οξγαληζκόο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β.) Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A 147/8.8.2016) Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Υπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/13.7.2010) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ 
ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3850/2010 (ΦΔΚ  Α84/2.6.2010) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
 

4. Τελ 57654/2017 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Β 1781/23.5.2017) γηα ηε 
ξύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗΣ) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
 

5. Τνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΚΔΥ) ηνπ Οξγαληζκνύ (ΦΔΚ Β 4286/2.10.2020) 

 
6. Τε κε αξηζκό πξσηνθόιινπ απόθαζε ΓΣ 3827(2406)/13.12.2022 γηα έγθξηζε ηνπ πξσηνγελνύο 

αηηήκαηνο (ΑΓΑΜ:22REQ011770287) 

 

Αλαθνηλώλεη όηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

118 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο ππεξεζηώλ  Τερληθνύ Αζθάιεηαο (ΤΑ) θαη Γηαηξνύ Δξγαζίαο 

(ΓΔ), κε θαηάζεζε θιεηζηώλ πξνζθνξώλ θαη θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ππόθεηηαη ζηνπο παξαθάησ όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο: 
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1. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιόγσ αλάζεζεο ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζην  πνζό ησλ 8.480,00 €, ρσξίο ΦΠΑ 

24% (10.515,20€κε ΦΠΑ 24%),πνπ αλαιύεηαη ζε μερσξηζηά γηα ην Γηαηξό Δξγαζίαο 3.480,00 € θαη γηα ηνλ 

Τερληθό Αζθαιείαο 5.000,00 € , ςε βάροσ τησ Ομάδασ Δαπανών  41 ’’Δαπάνεσ Διοίκηςησ’’ κεφ.1 άρθ.4 ομάδα 

εξόδων “γενικά ζξοδα” (414) του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του αναλυτικοφ λογαριαςμοφ 41483 με τίτλο 

“ΔΑΠΑΝΕ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ & ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ’’. 

2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο κέρξη  31.12.2023. 

3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Τξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο ζύκβαζεο επηηξέπνληαη, εθόζνλ δελ αιινηώλνπλ ην θπζηθό θαη 

νηθνλνκηθόαληηθείκελν ή ην πεξηερόκελν ηεο δξάζεο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

ζπκβαιιόκελσλκεξώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα ηνπ Ν.4412/2016. 

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα (ΔΞ.Υ.Π.Π.). 

5. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνύο ζε ηζρύ, ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα ηελ είζπξαμε 
εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ ζε ηζρύ, θαηά ηελ απνπιεξσκή ησλ επηκέξνπο ηηκνινγίσλ 

2. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα θάζε λόκηκε ρξήζε εθηόο είζπξαμεο ζε ηζρύ, ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο όζν θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα γηα ηελ 
είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα (πιελ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο) ζε ηζρύ, θαηά ηελ 

απνπιεξσκή ησλ επηκέξνπο ηηκνινγίσλ 

6.ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σηνλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα εμήο: 

 Η θξάζε «Φάθεινο Πξνζθνξάο γηα ΤΑ &ΓΔ»ή «Φάθεινο Πξνζθνξάο γηα ΤΑ» ή «Φάθεινο Πξνζθνξάο 

γηα ΓΔ» (αλαιόγσο) 
 Η επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

 Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, 

 Τα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

Ο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη δύν (2) ξεσυπιζηούρ θακέλοςρ, 

 α) ην θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο όπσο αλαθέξνληαη αλσηέξσ (βι. 

παξάγξαθν 5) 

 β) ην ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζαο 

Οι πποζθοπέρ αποζηέλλονηαι με ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Παπαζκεςή 16.12.2022 και ώπα 

10:00 π.μ ζηην έδπα ηος ΓΟΔΒ (26ηρ Οκηυβπίος 43, 546 27 – Θεζζαλονίκη, Δμποπικό και 

Δπισειπημαηικό Κένηπο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2ορ όποθορ δεξιά πηέπςγα), ςπότη Γιοικηηικού ημήμαηορ. 

Η αποζθπάγιζη ηυν θακέλυν πποζθοπών θα γίνει από ηην απμόδια επιηποπή ζε μη δημόζια 

ζςνεδπίαζη, ενηόρ ηπιών (3) επγάζιμυν ημεπών από ηη λήξη ηος σπόνος ςποβολήρ πποζθοπών. 

 

  Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ  
  

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: Παξάξηεκα 

1)Αξκνδηόηεηεο ΤΑ & ΓΔ  Μ.ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

2) Υπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 
1.  νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζηελ επηρείξεζε ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 

2.  νθείιεη λα επηζθέπηεηαη ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο (πος εκηείνονηαι ζηιρ πεπιθεπειακέρ ενόηηηερ 

Θεζζαλονίκηρ, Ημαθίαρ & Πέλλαρ) θαη λα παξαηεξεί ηνπο εξγαδόκελνπο, ηα κεραλήκαηά ηνπο, ηηο ζηνιέο 

εξγαζίαο (θόξκεο, γάληηα, ππνδήκαηα θηι.) θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαπηζηώλνληαο όηη είλαη αζθαιή 

θαη ζύκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία γηα θάζε αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. 

3.  νθείιεη λα αθνύεη ηηο απόςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αζθάιεηα θαη πγεία θαη λα ζπδεηά καδί 

ηνπο ηξόπνπο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο 

4.  αλαθέξεη ζηνλ εξγνδόηε ηπρόλ παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

θαηαγξάθεη απηέο ζην βηβιίν παξαηεξήζεσλ ην νπνίν θαη ππνγξάθεη όπσο ν λόκνο νξίδεη. Σπληάζζεη επίζεο ηελ 

γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. 

5.  ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο κε ζέκα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

6.  θαηαξηίδεη νκάδα ππξαζθάιεηαο θαη αλαιύεη ζηα κέιε απηήο ηα θαζήθνληά ηνπο 

7.  επνπηεύεη ηελ εθηέιεζε έθηαθηεο άζθεζεο ππξαζθάιεηαο 

 

Ο εξγνδόηεο 

1.  νθείιεη λα δηαηεξεί ζε πξνζβάζηκν ρώξν ην ζεσξεκέλν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηαηξνύ 

εξγαζίαο 

2.  νθείιεη λα ιακβάλεη γλώζε ησλ παξαηεξήζεσλ ππνγξάθνληαο ζην αξηζηεξό άθξν ηνπ βηβιίνπ 

3.  νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο 

4.  νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηνλ ηερληθό αζθαιείαο ή/θαη ηνλ γηαηξό εξγαζίαο παξέρνληαο ηνπο ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα 

5.  νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ εξγαδόκελν όια ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (παπνύηζηα αζθαιείαο, 

θξάλνο θηι.) 

 
6. νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο θαη ηνλ Γηαηξό Δξγαζίαο  γηα όια ηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ Οξγαληζκό, π.ρ γλσζηνπνίεζε δειηίσλ ειέγρνπ ηεο επηζεώξεζεο εξγαζίαο, 

γλσζηνπνίεζε εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θιπ 

7.  νθείιεη λα δηεπθνιύλεη ζηελ δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, παξέρνληαο έλα 

εξκάξην κε θιεηδαξηά, ζην νπνίν ζα έρεη πξόζβαζε κόλν ν ηαηξόο εξγαζίαο θαη ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ν 

επηζεσξεηήο εξγαζίαο, όπνπ ζα θπιάζζνληαη νη ηαηξηθνί θάθεινη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

  



ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ 

 Ο Γηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζηνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο, ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπο (πος εκηείνονηαι ζηιρ πεπιθεπειακέρ ενόηηηερ 

Θεζζαλονίκηρ, Ημαθίαρ & Πέλλαρ) γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα 

ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δηδηθόηεξα ν Γηαηξόο Δξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα: 

 

1.Σρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 

2. Λήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνύ. 

3. Φπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 

δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

4. Οξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ. 

5. Αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κόληκα θαζώο θαη έληαμεο ή 

επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκε θαη κε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο 

6.O Γηαηξόο Δξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθό έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθό κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ 

πξόζιεςή ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζώο θαη ζε πεξηνδηθό ηαηξηθό έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή 
εξγαζίαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο επηηξνπήο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, όηαλ ηνύην δελ νξίδεηαη από ην 

λόκν.Μεξηκλά γηα ηελ δηελέξγεηα ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο ζε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη 

ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδόηε. 
 Τν πεξηερόκελν ηεο βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθό απόξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα 

ειεγρζεί από ηνπ πγεηνλνκηθνύο επηζεσξεηέο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηελ θαηνρύξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ 
εξγνδόηε. 

7. Γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο πξόιεςεο ησλ 
αηπρεκάησλ ν Γηαηξόο εξγαζίαο: 

7.1 Δπηζεσξεί ηαθηηθά ζέζεο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ 
παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

7.2 Δπεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

7.3Δξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ. 

7.3 Δπηβιέπεη ηελ ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο. 
7.5  Δλεκεξώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εξγαζία ηνπο θαζώο θαη γηα ηνπο 

ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο. 
7.6 Παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. 

 7.7 Δθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο Υγηεηλήο όπνπ 
εδξεύεη ε επηρείξεζε. 

8  Ο Γηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 
9  Τηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν Γηαηξόο Δξγαζίαο θαηαρσξεί ζε εηδηθό βηβιίν. 

10  Ο εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζε απηό ην βηβιίν. 
11  Ο Γηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό απόξξεην. 

12  Ο Γηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε 
παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 

13  Ο Γηαηξόο Δξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεύεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε ιόγσ 
λόζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

14  Ο Γηαηξόο Δξγαζίαο έρεη θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. Τπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα 
απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπ. Σε θάζε πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ Γηαηξνύ Δξγαζίαο πξέπεη λα 

είλαη αηηηνινγεκέλε. 
15  Η επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα απηνύο θαη 

πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο. 
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ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, ΣΚ., ΠΟΛΗ 

ΔΓΡΑ 

 

ΣΗΛΔΦΧΝΟ / ΦΑΞ 
 

 

Δ-MAIL 
 

 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ. 
 

 

ΝΟΜΙΜΟ 

ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

 

Τπεύθσνος επικοινωνίας 
 

 

 

ΠΡΟ:Γενικό Οργανιζμό Δγγείων Βεληιώζεων Θεζζαλονίκης-Λαγκαδά 

 

 
Α/Α 

 
ΤΠΗΡΔΙΔ 

Απαιηού- 

μενερΏπερ/
Έηορ 

Σιμή(€)/ Ώπα 

Άνες  

Φ.Π.Α.24% 

Κόζηορ (€) 

ΆνεςΦ.Π.Α.24% 

 

1 
 

Τερληθόο Αζθάιεηαο γηα ηνλ ΓΟΔΒΠΘ-Λ 
 
200 

 

€ 
 

€ 

ςνολικόΚόζηορΤπηπεζιώνάνεςΦ.Π.Α. 24% € 

Φ.Π.Α.24% € 

ςνολικό Κόζηορ Τπηπεζιών μεΦ.Π.Α.24% € 

Γηλώνω σπεύθσνα όηι: 

 Αποδέτοκαη όιοσς ηοσς όροσς ηες παρούζας ζύκβαζες. 

 Έιαβα γλώζε ηες περηοτής εσζύλες ηοσ ΓΟΕΒ ΠΘ-Λ, εληός ηες οποίας εργάδεηαη ηο 

προζωπηθό. 

 Η προζθορά ηζτύεη γηα 120 εκέρες από ηελ επόκελε ηες δηελέργεηας ηες δηαδηθαζίας 

αλάζεζες. 

ΟΠΡΟΦΔΡΩΝ 

              (ζθξαγίδα, ππνγξαθή) 

 
 

 

 
 

Επισημαίνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας ή/και Γιατρού 
Εργασίας θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού και το 
αντίτιμο θα ανέρχεται στο αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής αμοιβής. 
 



ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, ΣΚ., ΠΟΛΗ 

ΔΓΡΑ 

 

ΣΗΛΔΦΧΝΟ / ΦΑΞ 
 

 

Δ-MAIL 
 

 

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ. 
 

 

ΝΟΜΙΜΟ 

ΔΚΠΡΟΧΠΟ 

 

Τπεύθσνος επικοινωνίας 
 

 

 

ΠΡΟ:Γενικό Οργανιζμό Δγγείων Βεληιώζεων Θεζζαλονίκης-Λαγκαδά 

 

 
Α/Α 

 
ΤΠΗΡΔΙΔ 

Απαιηού- 

μενερΏπερ/
Έηορ 

Σιμή(€)/ Ώπα 

Άνες  

Φ.Π.Α.24% 

Κόζηορ (€) 

ΆνεςΦ.Π.Α.24% 

 

1 
 

Γηαηξόο Δξγαζίαο γηα ηνλ ΓΟΔΒΠΘ-Λ 
 

75 

 

€ 
 

€ 

ςνολικόΚόζηορΤπηπεζιώνάνεςΦ.Π.Α. 24% € 

Φ.Π.Α.24% € 

ςνολικό Κόζηορ Τπηπεζιών μεΦ.Π.Α.24% € 

Γηλώνω σπεύθσνα όηι: 

 Αποδέτοκαη όιοσς ηοσς όροσς ηες παρούζας ζύκβαζες. 

 Έιαβα γλώζε ηες περηοτής εσζύλες ηοσ ΓΟΕΒ ΠΘ-Λ, εληός ηες οποίας εργάδεηαη ηο 

προζωπηθό. 

 Η προζθορά ηζτύεη γηα 120 εκέρες από ηελ επόκελε ηες δηελέργεηας ηες δηαδηθαζίας 

αλάζεζες. 

ΟΠΡΟΦΔΡΩΝ 

              (ζθξαγίδα, ππνγξαθή) 

 
 

 

 
 

Επισημαίνεται ότι η εξόφληση των τιμολογίων για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας ή/και Γιατρού 
Εργασίας θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο με την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού και το 
αντίτιμο θα ανέρχεται στο αντίστοιχο ποσοστό της συνολικής αμοιβής. 

 

 


