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ΣΔΥΝΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 

      
Α. Ανηικείμενο ανάθεζηρ 

Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ. Ζξαθιείνπ Κξήηεο κεξηκλψληαο γηα ηελ πγηεηλή 
θαη αζθάιεηα ησλ θαζαξηζηψλ/ζηξηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο                        
Γ. Ζξαθιείνπ, ηνπ 1νπ Γ.Η.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ θαη ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ)   κε ζχκβαζε 
κίζζσζεο έξγνπ, πξφθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ηαηξνχ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.3850/2010, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 
 
Β. Σεσνική έκθεζη 

Ο ηαηξφο εξγαζίαο ζα παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 
ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα 
ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί 
ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ 
θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην βηβιίν.. 
 
Δηδηθφηεξα ν ηαηξφο εξγαζίαο ζα ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα: 
α) ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ εμνπιηζκνχ, 
γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο 
θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 
δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, 
ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κφληκα, θαζψο 
θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε 
ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 
 
 Ο ηαηξφο εξγαζίαο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επαιεζεχεη ην δηθαηνινγεκέλν ή κε, 
ιφγσ λφζνπ, απνπζίαο εξγαδνκέλνπ. 

 
Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, 
κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ επηζεσξεηή εξγαζίαο χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δ.Τ.Α.Δ., φηαλ ηνχην δελ νξίδεηαη απφ ην 
λφκν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, 
εθδίδεη βεβαίσζε ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε. Σν πεξηερφκελν ηεο 
βεβαίσζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην ηαηξηθφ απφξξεην ππέξ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη κπνξεί λα ειεγρζεί 
απφ ηνπο πγεηνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, γηα ηελ 
θαηνρχξσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηνπ εξγνδφηε. 

Ο ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ: 
α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα 
αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 
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β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 
γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηα 
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ απηψλ, 
δ) επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία 
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο, 
ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ. Δθηειεί πξνγξάκκαηα 
εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, φπνπ 
εδξεχεη ε επηρείξεζε. 
 
Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ απφξξεην. 
 
Ο ηαηξφο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία. 
 
Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα 
νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη επίπησζε ζηελ πγεία. 
 
Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηφπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γη΄ απηνχο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο. 
 
Ο ηαηξφο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε 
θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ 
κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε ηνπ 
ηαηξνχ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε. 
 
Ο ηαηξφο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, 
έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο 
εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π., ή ζε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αξκφδηεο κνλάδεο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ ή ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.). ηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο εξγαζίαο ιακβάλεη γλψζε θαη αμηνινγεί ηα 
απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. 
 
Γηα θάζε εξγαδφκελν ν ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν. Δπηπιένλ 
θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, 
φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ 
εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ 
θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο θαη νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν 
ίδηνο ν εξγαδφκελνο. ε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ 
εξγαδφκελν πνπ αθνξά. 
 
Απαγνξεχεηαη ε αλαγξαθή θαη επεμεξγαζία ζην αηνκηθφ βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ 
εξγαδνκέλνπ, ζηνηρείσλ ή δεδνκέλσλ άιισλ πέξαλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθψλ θαη 
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο απηφο ππνβάιιεηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 
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παξαγξάθνπ 9. Δπηπιένλ ηαηξηθά δεδνκέλα επηηξέπεηαη λα ζπιιέγνπλ, κε επηκέιεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 
εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, κφλν εθφζνλ απηφ είλαη 
απνιχησο απαξαίηεην: α) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε ή 
εξγαζία, β) γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη γ) γηα ηε ζεκειίσζε δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αληίζηνηρε απφδνζε 
θνηλσληθψλ παξνρψλ. 
 
Όζνη αλαγξάθνπλ ή ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζηνηρεία ή δεδνκέλα θαηά παξάβαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 10 ηηκσξνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ Ν. 2472/1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» (ΦΔΚ 50/Α΄) αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πξφθιεζεο 
πεξηνπζηαθήο ή εζηθήο βιάβεο εθαξκφδεηαη ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 2472/1997. 
 
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ .Τ.Α.Δ. θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, ξπζκίδνληαη ηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 
αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηπιένλ δεδνκέλσλ κε 
ηε ζπγθαηάζεζε θαη επηκέιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη 
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 
ηελ πεξίπησζε πνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ππνρξενχληαη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλνχο ειέγρνπο ησλ 
ρψξσλ εξγαζίαο ( άξζξν 20 Ν. 3850/2010). 

 
Αλ ν εξγνδφηεο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή ηνπ 
ηαηξνχ εξγαζίαο, νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δ.Τ.Α.Δ. ή ζηνλ 
εθπξφζσπν. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
 
Γ. Πποζόνηα ιαηπού επγαζίαρ    

Σα πξνζφληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο θαζνξίδνληαη απφ ην  άξζξν 16 ηνπ Ν.3850/2010, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 άξζξν 13 ηεο Π.Ν.Π. 20-3-2020/2020. Δηδηθφηεξα: 

1. Καζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο κπνξνχλ λα αζθνχλ: 
α) Οη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, 
β) Οη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ηίηιν νηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο, πιελ ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο, θαη έρνπλ 
εθηειέζεη θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο πξν ηεο 15εο Μαΐνπ 2009, 
γ) Οη ηαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο 
ζπλερψο επί επηά (7) ηνπιάρηζηνλ έηε κέρξη θαη ηηο 15 Μαΐνπ 2009. 

2. Οη ηαηξνί ηεο παξ. 1 κπνξνχλ λα αζθνχλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο 
ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ηεο ρψξαο, ρσξίο άδεηα ησλ ζπιιφγσλ απηψλ. 
 
Γ. Δξυηεπικέρ Τπηπεζίερ Πποζηαζίαρ και Ππόλητηρ (ΔΞ.Τ.Π.Π.)  

Οη ΔΞ.Τ.Π.Π., πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο Σερληθνχ Αζθάιεηαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο, 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ κε ηελ απαηηνχκελε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε θαη ζε 
ηθαλφ αξηζκφ, θαζψο επίζεο ηα απαηηνχκελα κέζα ή εμνπιηζκφ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφλ θαη γηα θαζεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο 
ζπκβάιινληαη.  
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Όηαλ νη επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπκβάιινληαη νη ΔΞ.Τ.Π.Π. δελ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα κέζα ή 
εμνπιηζκφ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, φπσο γηα ηε δηελέξγεηα κεηξήζεσλ, 
εμεηάζεσλ θ.ιπ., νη ΔΞ.Τ.Π.Π. κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα ή εμνπιηζκφ. ηελ πεξίπησζε 
απηή γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε γξαπηή ζχκβαζε.  
Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ θαθέινπο γηα θαζεκία επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζπκβάιινληαη. 
ηνπο θαθέινπο θαηαρσξνχληαη αληίγξαθα θάζε ππφδεημεο, έξεπλαο, κέηξεζεο ή εμέηαζεο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε. Οη θαηαρσξήζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ΔΞ.Τ.Π.Π. θαη 
ζηα βηβιία, ηα νπνία ππνρξενχηαη λα ηεξεί ε επηρείξεζε. Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ηεξνχλ αλαιπηηθά δειηία 
παξνπζίαο θάζε ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο κε ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπο ζε θάζε 
επηρείξεζε, ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα ησλ νπνίσλ ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ην πξψην δεθαπελζήκεξν θάζε εμακήλνπ. Δπίζεο 
ζπληάζζνπλ εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ παξαπάλσ Γεληθή 
Γηεχζπλζε ην πξψην δίκελν θάζε έηνπο.  
Αλάινγεο ππνρξεψζεηο κε απηέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ θαη ηα άηνκα εθηφο ησλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο.  
Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην επηρεηξεζηαθφ απφξξεην, πνπ αθνξά ηφζν ηελ 
ίδηα φζν θαη ηελ επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπκβάιιεηαη.  
Οη ΔΞ.Τ.Π.Π. ππνρξενχληαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θάζε 
ζηνηρείν πνπ ηνπο δεηείηαη, γηα λα απνδείμνπλ φηη είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
αλαιακβάλνπλ κε βάζε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  
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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ζ ανάθεζη αθοπά: 

Σελ θάιπςε κε ππεξεζίεο Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πγεία θαη 
αζθάιεηα ησλ 61 θαζαξηζηψλ/ζηξηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο                        
Γ. Ζξαθιείνπ,  ηνπ 1νπ Γ.Η.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ θαη ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) κε ζχκβαζε 
κίζζσζεο έξγνπ.  
ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζα ππάξρεη έγγξαθε ελεκέξσζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ: 

Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε : 
1) Σηο  δηαηάμεηο  ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Κ.Γ.Κ. (Ν.3463/2006), φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 
38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 
3) Σελ παξάγξαθν 1 ηνπ  άξζξνπ 3 ηεο Τ.Α. 8440/2011 «Καζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθψλ 

Δπηηξνπψλ θαη ξχζκηζε  νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ αηψλ» 
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.. 3850 ΦΔΚ Α΄84/2.6.2010 «Κψδηθαο λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
Σπόπορ και σπόνορ εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών: 

Οη θαζαξηζηέο/ζηξηεο εξγάδνληαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο εληφο ηνπ Γήκνπ 
Ζξαθιείνπ, ζην 1ν Γ.Η.Δ.Κ. Ζξαθιείνπ θαη ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ) θαη εηδηθφηεξα: 
 

Α/Α ΥΟΛΔΗΟ ΟΓΟ 
Απιθμόρ 

καθαπιζηπιών 

1 

1ν ΓΤΜΝΑΗΟ - 
ΔΠΔΡΗΝΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Λ. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1, 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΣΚ 71306 2 

2 
2ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Η. ΚΟΝΓΤΛΑΚΖ 32 (Σ.Θ. 
2111), ΣΚ 71305 3 

3 
3ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΦΗΛΔΛΛΖΝΩΝ & 
ΚΔΠΔΣΕΖ, ΣΚ 71307 3 

4 
4ν ΓΤΜΝΑΗΟ- 4ν 
ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΦΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΔΩ 45,ΣΚ 
71305 3 

5 
5ν ΓΤΜΝΑΗΟ - 11ν 
ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΠΑΠΔΣΡΟΤ ΓΑΒΑΛΑ - 
ΜΟΡΝΟΤ,ΣΚ 71409  4 

6 
6ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΟΤΚΟ ΜΠΟΦΩΡ  19, ΣΚ 
71202 2 

7 
7ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΡΟΓ. ΓΔΩΡΓ. ΓΗΛΒΟΖ, 
ΝΔΑ ΑΛΑΣΑΣΑ, ΣΚ 71409 1 

8 
8ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Γ. ΜΑΡΑΝΣΖ, ΣΚ 71303 (ΑΝΣΡΑ) 1 

9 
9ν ΓΤΜΝΑΗΟ - 10ν 
ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Β. ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΔΗΛΗΝΑ, ΣΚ 
71304 3 
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10 
10ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΜΔΝΔΛΑΟΤ 4-6, ΣΚ 71304 2 

11 
11ν ΓΤΜΝΑΗΟ - 13ν 
ΛΤΚΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΜΑΥΖ ΚΡΖΣΖ 52, ΣΚ 
71303 2 

12 12ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΔΜ. ΞΑΝΘΟΤ, ΖΡΑΚΛΔΗΟ 
(Σ.Θ. 2212-ΠΟΡΟ), ΣΚ 
71307 2 

13 
13ν ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Α. ΒΟΡΔΑΓΖ 34 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΣΚ 71409 1 

14 
ΓΤΜΝΑΗΟ Ν. 
ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 

Ν. ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ, ΣΚ 
71408 2 

15 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΑΓΗΟΤ ΜΤΡΩΝΑ  ΑΓ. ΜΤΡΩΝΑ, ΣΚ 70013 2 

16 ΓΤΜΝΑΗΟ ΒΔΝΔΡΑΣΟΤ ΒΔΝΔΡΑΣΟ, ΣΚ 70011 1 

17 
ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ 
ΖΛΗΑ ΠΡΟΦ. ΖΛΗΑ, ΣΚ 71500 1 

18 
2ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Η. ΚΟΝΓΤΛΑΚΖ 32, ΣΚ 
71305 3 

19 
3ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Λ.ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 12, 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΣΚ 71306 2 

20 
5ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ- 4ν 
ΔΠΑΛ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΛΔΤΣΔΡΖ ΚΔΠΔΝΣΕΖ 31, 
ΣΚ 71307 3 

21 
8ν ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Γ. ΞΖΡΟΤΓΑΚΖ 17, 
ΖΡΑΚΛΔΗΟ, ΣΚ 71409 1 

22 
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ Ν. 
ΑΛΗΚΑΡΝΑΟΤ 

Ν. ΑΛΗΚΑΡΝΑΟ, ΣΚ 
71408 1 

23 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΓΔΝΗΚΟ 
ΛΤΚΔΗΟ  - 1

ν
 Γ.Η.Δ.Κ. 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

Η. ΚΟΡΝΑΡΟΤ, 
ΔΣΑΤΡΩΜΔΝΟ, ΣΚ 
71505 2 

24 
1ν ΔΠΑ.Λ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΗΣΑΝΟΤ 40, ΚΖΠΟΤΠΟΛΖ, 
ΣΚ 71307 1 

25 

2ν ΔΠΑ.Λ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΠΑΡΟΓΟ ΓΗΛΒΟΖ-ΝΔΑ 
ΑΛΑΣΑΣΑ, Σ.Θ. 1899, ΣΚ. 
71409 1 

26 
3ν ΔΠΑ.Λ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΑΡΥΗΜΖΓΟ 1, 
Ν.ΑΛΗΚ/Ο, ΣΚ 71601 2 

27 
5ν ΔΠΑ.Λ. - ΓΔ 
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΖΦΑΗΣΟΤ 7& ΤΜΒΡΗΣΟΤ 
4- ΚΑΜΗΝΗΑ, ΣΚ 71303 2 

28 6ν ΔΠΑ.Λ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΠΗΣΟΤΛΑΚΖ 24, ΣΚ 71307 1 

29 
ΔΔΔΚ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΑΝΘΖΡΟΤ ΑΓ. ΗΩΑΝΝΖ 
ΥΩΣΟ, ΣΚ 71306 1 

30 
ΔΠΑΛ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ  

ΑΝΘΖΡΟΤ ΑΓ. ΗΩΑΝΝΖ 
ΥΩΣΟ, ΣΚ 71410 1 

31 ΔΚ 1ν ΗΣΑΝΟΤ 40, ΣΚ 71307 3 

32 

ΔΚ 2ν 

ΦΗΛΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ & 
ΓΑΦΔΡΜΟΤ - ΑΓ. 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, ΚΑΣΑΜΠΑ 
, ΣΚ 71307 2 

 
ΤΝΟΛΟ 61 
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Ο ηαηξφο εξγαζίαο ζα επηζθέπηεηαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο φπσο απηνί ζα έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί ζπκπιεξψλνληαο ζε εηήζηα βάζε ηελ ειάρηζηε παξνπζία πνπ επηβάιεη ν Νφκνο. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ςμβαηικά ζηοισεία: 

A. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 
B. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

 Γ.   Σερληθή Έθζεζε 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Τποβολή πποζθοπών: 
Οη πξνζθέξνληεο, θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά κέρξη θαη ηελ Πέμπηη 
30-04-2020 θαη ψξα 12.00  κφλν κέζσ email ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
deuterovathmia@gmail.com ή κέζσ fax ζηο 2813409401, ζην πιαίζην ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη πξνζηαζία απφ ηνλ θνξσλντφ.  
 
Πεξηερφκελν πξνζθνξάο  
Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη:  
Α) ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ην νπνίν ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 
Σηκνιφγην Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζεο θαη πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν θαη 
ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ην λφκηκν απηνχ εθπξφζσπν,  
Β) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο παξνχζεο κε βεβαησκέλν ην ηδηφρεηξν ηεο 
ππνγξαθήο,  
Σημειώνεηαι όηι ηο γνήζιο ηης σπογραθής βεβαιώνεηαι από ηην ιζηοζελίδα   
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-
upeuthunes-deloses 
 
Ζ απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε αθνξά ηνπο παξαθάησ, νη νπνίνη θαη ηηο 
ππνγξάθνπλ:  
i. Σνπο δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ.  
ii. Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  
iii. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.  
iv. Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ε δήισζε γίλεηαη απφ θάζε κέινο, 
πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ.  
 
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε ζα γίλνληαη δεθηέο. Δπίζεο δε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ 
μεπεξλνχλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη φζεο παξειήθζεζαλ εθπξφζεζκα.  
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ παξαηππίεο θαη δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, 
θιπ.). Αλ ππάξρεη δηφξζσζε, πξνζζήθε θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη λα έρεη 
κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  
Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 
Οη πξνζθέξνληεο ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαληαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα 
απνθξνχζνπλ επζέσο ή εκκέζσο ηνπο φξνπο απηνχο. 
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ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηψλ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ε αλάζεζε γίλεηαη 
κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ Αλαδφρσλ πνπ κεηνδφηεζαλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147). 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

 
Αξιολόγηζη πποζθοπών – Ανάθεζη επγαζιών 

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ νηθνλνκηθφηεξε 
πξνζθνξά. 
Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ρνιηθή 
Δπηηξνπή (σο απφδεημε ηεο κε χπαξμεο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73, Ν. 4412/ 2016), ηα 
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  
1) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εηαηξίαο  

2) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν. 4412/2016 ή ελαιιαθηηθά (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 
πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019), σο απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ππνβάιιεη 
ππεχζπλε δήισζε εθφζνλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
κπνξεί λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη 

ζηελ πεξίπησζε 97Α ηνπ σο άλσ λφκνπ κε βεβαησκέλν ην ηδηφρεηξν ηεο ππνγξαθήο. 

3) Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016  
 
ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε γίλεη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π., ε ΔΞ.Τ.Π.Π. νθείιεη λα δειψζεη ζηε ρνιηθή 
Δπηηξνπή, πξνζθνκίδνληαο θαηάιιεια απνδεηθηηθά έγγξαθα: 
1) Σν λνκηθφ θαζεζηψο ηεο. 
2) Σν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηεο. 
3) Σελ έδξα ηεο. 
4) Σα νπζηαζηηθά θαη ηππηθά πξνζφληα ησλ αξκφδησλ αηφκσλ πνπ ζα αζθήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
5) Τπεχζπλε δήισζε κε βεβαησκέλν ην ηδηφρεηξν ηεο ππνγξαθήο φηη απνδέρεηαη λα αλαιάβεη 

θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε ηεο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο. 

Σημειώνεηαι όηι ηο γνήζιο ηης σπογραθής βεβαιώνεηαι από ηην ιζηοζελίδα   
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-
upeuthunes-deloses 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο  

 
Σπόπορ πληπυμήρ 
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
κεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία. 
ε πεξίπησζε κε θαιήο εθηέιεζεο κέξνπο ησλ εξγαζηψλ, ην Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή Δπηηξνπή Γ/ζκηαο 
Δθπ/ζεο Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο» έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κελ θαηαβάιιεη ην αλάινγν πνζφλ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε απηέο ηηο εξγαζίεο. 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Ζξαθιείνπ. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

- Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ:  61 θαζαξίζηξηεο κε .Μ.Δ. 

- Καηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο : Β  

- Απαηηνχκελεο ψξεο παξνπζίαο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο αλά έηνο: 0,6 ψξεο γηα θάζε Σερληθφ 
Τπάιιειν. 

- Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο Ηαηξνχ Δξγαζίαο 75 ψξεο αλά έηνο. 
 
 

ΔΗΓΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΜΟΝ
ΑΓΑ 

ΑΡ. 
ΔΡΓΑΕΟ 
ΜΔΝΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β )         

0,6 
ΩΡΔ/ΔΡΓΑΕ. 

ΔΛΑΥΗΣΟ 
ΥΡΟΝΟ 

ΩΡΔ /ΔΣΟ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

€ 

Παποσή ςπηπεζιών 
Ηαηπού Δπγαζίαρ για ηοςρ 
καθαπιζηέρ/ηπιερ με 
.Μ.Δ. ζηιρ .Μ. Γ/θμιαρ 
Δκπ/ζηρ Γ. Ζπακλείος 

ώπερ 61 36,60 

 
 

75,00 27,00 

ΤΝΟΛΟ 2.025,00 

ΦΠΑ 24% 486,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.511,00 

 
 

 
 
 
Ζπάκλειο  09/04/2020                                              

 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

    
 
 
 
 
 
   Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ 
      Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  
 
 
 ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΓΓΔΛΑΚΖ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

 
 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
 
 

ΔΗΓΟ ΠΑΡΟΥΖ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΜΟΝ
ΑΓΑ 

ΑΡ. 
ΔΡΓΑΕΟ 
ΜΔΝΩΝ 

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β )         

0,6 
ΩΡΔ/ΔΡΓΑΕ. 

ΔΛΑΥΗΣΟ 
ΥΡΟΝΟ 

ΩΡΔ /ΔΣΟ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

€ 

Παποσή ςπηπεζιών 
Ηαηπού Δπγαζίαρ για ηοςρ 
καθαπιζηέρ/ηπιερ με 
.Μ.Δ. ζηιρ .Μ. Γ/θμιαρ 
Δκπ/ζηρ Γ. Ζπακλείος 

ώπερ 61 36,6 

 
 

75,00  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 
 
 

Ζπάκλειο  …../…/2020 
 
 

Ο Πποζθέπυν 
 
 

(θπαγίδα Δπισείπηζηρ & Τπογπαθή 
Νομίμος Δκπποζώπος) 

 
 
 

 
 


