
 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ                Μυτιλινθ    13.- 12- 2021 
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ      Αρικ. πρωτ:   16299 
 ΛΕΒΟΤ 
Σαχ.Δ/νςθ : Ελ.Βενιηζλου 13-17 
Σαχ.Κωδ. : 811 32 Μυτιλινθ 
 
Πλθροφορίεσ : Δζςποινα Μπϊκου 
Σθλζφωνο : 22510 44444, 22510 46388 
FAX  : 2251040121 
email  : protokolo@deyamyt.gr 

 
 
            ΠΡΟ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι προςφορϊν για τθν 

ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ΔΕΤΑ 

Λζςβου» 

 

Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ Λζςβου (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.), που 

εδρεφει ςτθν Μυτιλινθ (Ελ. Βενιηζλου 13-17), με τθν υπ' αρικ. 585/2021 

(ΑΔΑ:ΩΗΝΟΚΠΛ-815) απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑΛ, προτίκεται να απαςχολιςει 

με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ζναν (1) Ιατρό Εργαςίασ, διάρκειασ ςφμβαςθσ ενόσ 

(1) ζτουσ με κριτιριο επιλογισ τθ χαμθλότερθ προςφερόμενθ τιμι. 

 Οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ κα είναι εκατόν δζκα (110) ϊρεσ ετθςίωσ, ιτοι 2 ϊρεσ 

και 15 λεπτά τθν εβδομάδα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια 

ευρϊ (5.500 €) χωρίσ επιβάρυνςθ ΦΠΑ (απαλλαγι βάςει του άρκρου 18 του Ν. 

1642/86). 

 

ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ, Διαδικαςία ανάθεςησ Κριτήριο Κατακφρωςησ 

Η παροχι τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ΔΕΤΑ 

Λζςβου» κα ανατεκεί ςφμφωνα με: 

0000136725

mailto:protokolo@deyamyt.gr


1. Σισ διατάξεισ του Ν.1069/80 «Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων 
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ» (ΦΕΚ Α’ 191/23-08-1980) όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει με τον Ν. 4483/17 «Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ 
πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Υδρευςθσ 
Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) - Ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν οργάνωςθ τθ λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προςωπικό των Ο.Σ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικισ 
υνεργαςίασ - Μθτρϊο Πολιτϊν και άλλεσ διατάξεισ»  

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν 
υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και 
των λοιπϊν ςχετικϊν κανονιςτικϊν διατάξεων. 

3. Σο άρκρο 4 του Ν. 1568/1985 «Τγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων» 
4. Σο Π.Δ. 17/96 «Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ Αςφάλειασ και Τγείασ των 

εργαηομζνων» 
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Περί εκτελζςεωσ ζργων, προμθκειϊν και 

υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3996/2011 (Αναμόρφωςθ του ϊματοσ Επικεωρθτϊν 

Εργαςίασ, ρυκμίςεισ κεμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ και άλλεσ διατάξεισ) 
7. Σισ διατάξεισ του άρκρου  83 του Ν. 2362/95 
8. Σθν αρικ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν  
9. Σθν αρικ. 25049/1253/8-5-2018 Απόφαςθ τθσ Τπουργοφ εργαςίασ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  
10. Σισ ανάγκεσ τθσ ΔΕΤΑ Λζςβου που επιβάλουν τθν παραπάνω ανάκεςθ 
11. Σισ διατάξεισ των άρκρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και 

Κοινοτιτων» 
12. Σθν με αρικ. 585/2021 απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑΛ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι 

όροι τθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ «Ανάκεςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ ςτθ ΔΕΤΑ Λζςβου» 

 
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ανά ϊρα, μεταξφ των προςφορϊν 
που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ  2ο:  Χρόνοσ και τόποσ υποβολήσ προςφορϊν 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ςφραγιςμζνθ , ςτο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου τθσ ΔΕΤΑΛ, ςτθν Οδό Ελ. Βενιηζλου 13-17, Αϋ όροφοσ  ςτθ 
Μυτιλινθ ζωσ τθν 30θ Δεκεμβρίου 2021  θμζρα  Πζμπτθ, και ϊρα 12.00. 
 
ΑΡΘΡΟ  3ο:  Δικαίωμα  υμμετοχήσ 
Σα  προςόντα και οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν προςφορά των ιατρικϊν 
υπθρεςιϊν είναι αυτά που αναφζρονται ςτον Ν. 3996/2011 (άρκρο 29), ςτο Ν. 
3850/2010 (άρκρο 16) και ςτο Ν. 3418/2005 (άρκρο 7) ιτοι: 

1. Είναι ιατρόσ, μζλοσ Ιατρικοφ υλλόγου, 
2. Κατζχει και αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ, όπωσ    

πιςτοποιείται από τον οικείο Ιατρικό φλλογο, 
3. Ζχει (οι άνδρεσ) εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχει 

νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ. 
 

Κατ' εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται από το 



άρκρο 16 του Ν. 3850/2010, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν : 
α.   Ιατροί οι οποίοι κατά τθν δθμοςίευςθ του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009) 
εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ  χωρίσ να κατζχουν τον τίτλο τθσ 
ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ. 
β.   Ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι κατά τθν δθμοςίευςθ του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 
75/Α/15-5-2009) ζχουν ςυνάψει ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ 
με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ επί 
επτά (7) τουλάχιςτον ζτθ. 
γ) Ιατροί οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτουσ ειδικοφσ καταλόγουσ Ιατρϊν του άρκρου 
16 παρ. 2 του «Κϊδικα Νόμων για τθν υγεία και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων» 
Κ.Ν.Τ.Α.Ε), που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ν.3850/2010 «Κφρωςθ του 
Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ Αϋ84) όπωσ 
αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει., ςφμφωνα με τθν αρίκμ. 25049/1253 
(ΦΕΚ/Βϋ/1580/8-5-2018) Απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Δικαιολογητικά υμμετοχήσ 
Α. Σα ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ που λαμβάνουν μζροσ ςτθν παροφςα διαδικαςία οφείλουν 
να προςκομίςουν : 

1. Πτυχίο ι Δίπλωμα ιατρικισ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο και αντίςτοιχο 
τθσ αλλοδαπισ 

2. Άδεια άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ 
3. Βεβαίωςθ μζλουσ ςτον οικείο Ιατρικό ςφλλογο 
4. Άδεια τίτλου ειδικότθτασ όπωσ πιςτοποιείται ςτον οικείο Ιατρικό ςφλλογο 
5. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ για τθν άςκθςθ κακθκόντων ιατροφ εργαςίασ και 

να αναφζρεται ο ςυνολικόσ πραγματικόσ ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ανά 
εργοδότθ 

6. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι : 
α) όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά είναι ακριβι και ιςχφουν κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ ΠΡΟΦΟΡΑ και 
β) θ ΠΡΟΦΟΡΑ ιςχφει για χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ και για ζνα (1) ζτοσ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86 ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι ςυμφωνεί με 
τουσ όρουσ τθσ Πρόςκλθςθσ. 

 
Β. ΕΣΑΙΡΕΙΕ 
Οι εταιρείεσ που κα πάρουν μζροσ κα πρζπει να δθλϊςουν τα ςτοιχεία του ιατροφ 
που προτείνουν με όλα τα δικαιολογθτικά των φυςικϊν προςϊπων και επιπλζον 
Πιςτοποιθτικό Επιμελθτθρίου και τα εξισ δικαιολογθτικά: 
 Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, 
α)ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, 
2. δωροδοκία, 
3. απάτθ 



4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ, 

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, 
για ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπωσ ειδικότερα και αναλυτικά αυτά 
ορίηονται ςτο άρκρο 73 του Ν. 4412/2016. 
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ, όταν το 
πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 
τουσ διαχειριςτζσ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τον διευκφνοντα ςφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου των 
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.). 
β) ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ 
πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 
γ)  ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 
ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
δ) ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, όπου ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ κα 
δθλϊνει ότι δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ. Επίςθσ, ότι δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ 
ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ οφτε ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 
ε) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του διαγωνιηόμενου ότι ζχει λάβει γνϊςθ 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, των όρων τθσ παροφςασ και των ςχετικϊν με αυτιν 
διατάξεων και κείμενων νόμων και τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα. 
ςτ) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ: 

 Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, β) ςειρά 
Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ και γ) Φ.Ε.Κ., ςτο οποίο 



υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο 
και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 

 Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε. 

 Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να προςκομίςει 
επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ καταςτατικοφ. 

Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν 
γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο 
Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν 
δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 
αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. Σα 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ κα ςυνοδεφονται με πιςτοποιθτικό περί 
μθ τροποποίθςθσ, το οποίο κα ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν από τθν 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν ζχει πραγματοποιθκεί 
άλλθ μεταβολι ςτθν εταιρικι κατάςταςθ φςτερα από το τελευταίο καταςτατικό ι 
Φ.Ε.Κ. που ζχει κατατεκεί. 
 
ΑΡΘΡΟ  5ο : Φάκελοσ Προςφοράσ 
Η μθ τιρθςθ οποιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ μπορεί να επιφζρει 
ποινι αποκλειςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ προςφοράσ. 
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου τθσ ΔΕΤΑΛ μζςα ςε καλά 
ςφραγιςμζνο κυρίωσ φάκελο, όπου ζξω από αυτόν κα αναγράφονται ευκρινϊσ με 
κεφαλαία γράμματα: 

- «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ»    
- Σα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντοσ (ονοματεπϊνυμο ι επωνυμία, 

τθλζφωνο ςτακερό, φαξ, κινθτό τθλζφωνο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
διεφκυνςθ κ.λ.π.) 

Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Μζςα ςτο φάκελο ΠΡΟΦΟΡΑ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 
ςτοιχεία και ειδικότερα : 

1. Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ . 
2. ε κλειςτό υποφάκελο θ οικονομικι προςφορά, με τθν ζνδειξθ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ςτο εξωτερικό μζροσ του. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο :  Γλϊςςα 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ 
γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν 
Ελλθνικι Γλϊςςα. 
Σα ζγγραφα των υμβάςεων κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι 
δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Αξιολόγηςη Προςφορϊν - Κριτήριο Κατακφρωςησ - Ποςότητεσ 
κατακφρωςησ 

 Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι  
Διεξαγωγισ Γενικϊν Τπθρεςιϊν τθσ ΔΕΤΑΛ .  



 Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ανά ϊρα, μεταξφ των 
προςφορϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ν. 3850/2010 και τουσ 
όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιλογι ΑΝΑΔΟΧΟΤ είναι θ ςυμφωνία με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

 Αποκλίςεισ από όρουσ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ απαράβατοι όροι είναι 
οπωςδιποτε ουςιϊδεισ και ςυνιςτοφν αιτία απόρριψθσ των προςφορϊν. 

 Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ με τιμζσ μεγαλφτερεσ του ενδεικτικοφ 
προχπολογιςμοφ. 

 Η κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον ςυμμετζχοντα με τθ χαμθλότερθ τιμι ανά 
ϊρα, επί του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, ανάμεςα ςτισ προςφορζσ που 
πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Ανάθεςη καθηκόντων και διαδικαςία για την ςφναψη ςφμβαςησ 
Η ανάκεςθ εργαςιϊν κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 
4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει  και του Ν.3463/2006. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνοσ -Σόποσ παροχήσ των υπηρεςιϊν 
Η παροχι των υπθρεςιϊν του ιατροφ εργαςίασ κα γίνεται ςτο πλαίςιο των 
επιςκζψεων του ιατροφ ςτθν Ε.Ε.Λ. Μυτιλινθσ και ςτα γραφεία τθσ επιχείρθςθσ 
κακϋ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Κατά τισ επιςκζψεισ αυτζσ ο ιατρόσ κα ζχει επαφζσ με τον υπεφκυνο που ζχει 
οριςτεί ςε κάκε εγκατάςταςθ. Ήτοι: Θα υποβλθκεί από τον Ιατρό Εργαςίασ 
πρόγραμμα επιςκζψεων ςτουσ χϊρουσ που ζχουν κακοριςτεί για τθν αςφαλζςτερθ 
και αποδοτικότερθ ςυμβολι τθσ παροχισ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ 
εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : φμβαςη - Ιςχφσ φμβαςησ / υμπληρωματική φμβαςη 
Ο μειοδότθσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται θ υπθρεςία καλείται για τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
Διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ με 
δυνατότθτα παράταςθσ αυτισ με τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ 
μετά από απόφαςθ του  Δ.. τθσ ΔΕΤΑ Λζςβου. 
Η αναφερόμενθ παράταςθ ςφμβαςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί κατόπιν 
ςφμφωνθσ γνϊμθσ και των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Παραλαβή 
Η διαδικαςία παραλαβισ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται με όςα 
κακορίηονται ςτα τεφχθ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ κακϊσ και τθν ιςχφουςα 
Νομοκεςία. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Πληρωμή 
α. Η τιμολόγθςθ τθσ παροχισ Τπθρεςιϊν κα γίνεται τμθματικά – αντίςτοιχα με τθν 
τμθματικι παράδοςι τθσ- κατόπιν τθσ ζκδοςθσ ςχετικοφ δελτίου παροχισ 
υπθρεςιϊν και όχι για το ςυνολικό ποςό. 
β. Η πλθρωμι κα γίνεται μζχρι διαςτιματοσ 2 μθνϊν από ζκδοςθ δελτίου παροχισ 
υπθρεςιϊν και τθν παραλαβι των εργαςιϊν. 



γ. Επιςθμαίνεται ότι θ αναφερόμενθ αποηθμίωςθ δεν αποτελεί μιςκό κατά τθν 
ζννοια εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι παροχισ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν κατά το Εργατικό 
Δίκαιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο : Πληροφορίεσ - Δημοςιότητα 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερωκοφν ςχετικά με τθν Πρόςκλθςθ 
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ από το Γραφείο τθσ Γραμματείασ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ ΔΕΤΑΛ (Ελ. Βενιηζλου 13-17, αϋ όροφοσ) 
Η παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κα δθμοςιευκεί ςτον Πίνακα 
Ανακοινϊςεων του κτιρίου τθσ ΔΕΤΑΛ και ςε φφλλο τοπικισ θμεριςιασ εφθμερίδασ. 
Παράλλθλα κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑ Λζςβου (www.deyamyt.gr) και 
κα αναρτθκεί ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗ.  
 

ΑΡΘΡΟ  14ο  Ιςχφσ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ κα ιςχφουν κατ’ ελάχιςτον 90 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του φακζλου. 
 
ΑΡΘΡΟ  15ο  Εγγυήςεισ 

Δεν χρειάηεται προςκόμιςθ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ  16ο  Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 
Ο ανάδοχοσ τθσ υπθρεςίασ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, και 
ειςφορζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.   
 
ΑΡΘΡΟ  17ο   Επίλυςη διαφορϊν 
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτα αρμόδια δικαςτιρια. 
 
ΑΡΘΡΟ  18ο  Πληροφορίεσ 
Πλθροφορίεσ κα δίδονται ςτα τθλ. 22510 44444 εςωτ. 117 κα Διμθτρα κοπελίτου 
και 22510 46388 εςωτ. 126 κα Δζςποινα  Μπϊκου. 
 
Όλα τα δικαιολογθτικά κα υποβλθκοφν μαηί με τθν οικονομικι προςφορά ζωσ τισ 
30 Δεκεμβρίου 2021  και ϊρα 12:00 ςτο πρωτόκολλο τθσ ΔΕΤΑΛ, Ελ.Βενιηζλου 13-17, 
Μυτιλινθ, Αϋ όροφοσ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ  

  
 

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΛΩΡΟ 
 

  
  

 

http://www.deyamyt.gr/
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