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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.  179/2020 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) 

ΜΗΝΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 42.338,71€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΜΕ ΦΠΑ 52.500,00€)
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1.  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 541 24 

Κωδικός NUTS EL522 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός NUTS GR122 

Τηλέφωνο 2310-996886 

Φαξ 2310-996907 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ekouliak@ad.auth.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΛΙΑΚΙΩΤΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.auth.gr 

 

2.  Είδος Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Πανεπιστήμιο, που αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του Πα-

ραρτήματος Ι του ν. 4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας Νομικά πρό-

σωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). 

 

3. Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση 
 
4.  Φύση της σύμβασης. 

Η σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσίας. 

 

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας. 

EL522 

6. Περιγραφή υπηρεσίας. 

Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την 

κάλυψη των αναγκών του Α.Π.Θ. διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, από την υπογραφή της 

Σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2021.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δη-

μοσίων συμβάσεων (CPV): 71317200-5 Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 42.338,71€ χωρίς ΦΠΑ, 

(52.500,00€ με ΦΠΑ), ο οποίος αναλύεται ανά είδος Υπηρεσίας ως εξής: 

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας: 10.887,09€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (13.500,00€ συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Υπηρεσίες γιατρού εργασίας: 31.451,61€ χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. (39.000,00€ συμπεριλαμ-

βανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
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7. Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής/ών προσφοράς/ών.  

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. Προβλέπεται η δυνατό-

τητα υποβολής προσφορών ανά ομάδα υπηρεσιών. 

 

8. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

9. Διεύθυνση ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση 

και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr  

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

10. Στοιχεία υποβολής προσφορών. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 24-4-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

23:59:59. 

Τα κατά περίπτωση έγγραφα δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή αποστέλ-
λονται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών Α.Π.Θ. 

Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών 

Τμήμα Προμηθειών [3ος όροφος κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή» (Διοίκησης)] 

Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης 

541 24 Θεσσαλονίκη 

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προ-

δικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγ-

γραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγ-

http://www.promitheus.gov.gr/
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γραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρό-

σωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμό-

διο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχό-

μενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετά-

φραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

12. Χρόνος-τόπος αποσφράγισης των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 30-4-2020, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 10:00 π.μ. 

13. Απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

το ύψος της οποίας ανέρχεται: 

- Για τις ΟΜΑΔΕΣ Α΄και Β΄: Οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά 

(846,77€). 

- Για την ΟΜΑΔΑ A΄ (Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας): Διακόσια δεκαεπτά ευρώ και ε-

βδομήντα τέσσερα (217,74€). 

- Για την ΟΜΑΔΑ Β΄ (Υπηρεσίες  Ιατρού εργασίας):  Εξακόσια είκοσι εννιά ευρώ και τρία 

λεπτά (629,03€). 

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να  ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται  από τη διακήρυξη. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή α-

σφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του Ν. 4364/2016 (Α΄ 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή 
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να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.   

Η εγγυητική επιστολή της  Αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα. 

Ο ανάδοχος καταθέτει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

ύψους 5% της συμβατικής αξίας, πλέον ΦΠΑ. 

14. Χρηματοδότηση – Πληρωμή. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 

Α.Π.Θ. (ΚΑΕ 0419). 

15. Χρονική ισχύς προσφοράς. 

Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της διενέργειας 

του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες θα αποδεχθούν, εφόσον κριθεί 

απαραίτητο, να παρατείνουν την προσφορά τους. 

16. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

17. Κριτήριο κατακύρωσης. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. 

 

18. Ενστάσεις/Προδικαστικές Προσφυγές-Προθεσμίες. 

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της 

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνω-

μοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημε-

ρών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η κατα-

βολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμε-

νης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 

αρχής εάν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προ-

σφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύ-

στερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προ-

σφυγή. 

19. Άλλες πληροφορίες. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη αριθ. 179/2020. 

 

         

Θεσσαλονίκη, 9-4-2020 Ο Αντιπρύτανης 

Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΦΕΙΔΑΣ 

Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας 
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