
 

 
 

Αθήνα, 17-11-2022 
Αρ. Πρωτ.: 62769 

 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με μονομερές 
δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  μόνο της τιμής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
 Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145 Αθήνα 
 Τηλέφωνο: 2108392000 

2. Τίτλος: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για επέκταση της 
σύμβασης για ένα επιπλέον έτος» 

3. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για ένα έτος, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για 
επέκταση της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος εκτιμώμενης αξίας 74.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% – CPV 79710000-4 
& 85121100-4. 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσιών 
 

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 
και Ιατρού Εργασίας στο σύνολο των υποδομών (Κεντρική και Περιφερειακές Δομές) του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α’/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια 
εργαζομένων», το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/21-06-1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού 
Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του 
άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85» και το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 102/Α’/28-05-1999) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας 

και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» για 
ένα έτος,  με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος. 
Οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υπηρεσιών για 721 άτομα προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των ωρομίσθιων 

και των εποχικών). Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας είναι 425,20 ώρες και του Ιατρού Εργασίας 

είναι 425,20 ώρες. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, θα ισχύουν 

ανάλογες υπηρεσίες και για το δεύτερο έτος. 

4. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
5. Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης: 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., 

14.400,00€ Φ.Π.Α. (24%) (74.400,00€ συνολικός προϋπολογισμός). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το αρχικό 
διάστημα της σύμβασης (ένα έτος από την υπογραφή της) ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και λοιπών επιβαρύνσεων (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€, ΦΠΑ: 
7.200,00€). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το διάστημα της σύμβασης που σχετίζεται με το δικαίωμα 
προαίρεσης (ένα επιπλέον έτος του αρχικού διαστήματος) ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00 € 





 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και λοιπών επιβαρύνσεων (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00 €, ΦΠΑ: 
7.200,00 €). 

8. Διάρκεια σύμβασης: Ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με δικαίωμα προαίρεσης της 
αναθέτουσας αρχής για επέκταση της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος. 

9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του 
προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 600,00 €. 

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ» με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών  
2023 και 2024. 

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.elgo.gr όπου 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr) 

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά 
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

13. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 17/11/2022 και ώρα 12:00 μ.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 14:00 

14. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
15. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες 
16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
18. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι 

οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)» 

19. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και ο τόπος παροχής των υπηρεσιών περιλαμβάνονται στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

 
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 

http://www.promitheus.gov.gr/



