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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου  
                     30500 Αμφιλοχία 
ΤΗΛ.: 2642 3 60445 
FAX:   2642 3 60414 
Πληροφορίες: Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Αμφιλοχία     13- 9 -2019   
 Αριθ.  Πρωτ.     – 10379   – 
 
ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
 

  

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 Ο Δήμος Αμφιλοχίας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 
Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του 

Δήμου Αμφιλοχίας για ένα έτος » συνολικού ενδεικτικού προυπολογισμού # 2.627,00 € # με 
κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
και οι υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται την αριθ. 12/2019 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών . 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία σε κλειστό 

και σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της επιχείρησης και τον τίτλο της υπηρεσίας μέχρι την 30  

Σεπτεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00   στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμφιλοχίας  με 

σημείωση ( Προσφορά για το Τμήμα Προμηθειών να μην ανοιχθεί ) με τα εξής στοιχεία: 

1. Συμπληρωμένο με την οικονομική προσφορά και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

επιχείρησης το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς , και 

2. τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου 

να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας : 

• Είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά. 

• Δεν έχει συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά 

ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

• Έχει λάβει γνώση των όρων της τεχνικής έκθεσης, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμό της εργασίας και συμφωνεί με αυτούς. 

Ο συμμετέχων που θα οριστεί ανάδοχος θα προσκομίσει πριν την ανάθεση για την απόδειξη των 

ανωτέρω :  

Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και 

Ποινικό Μητρώο 
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3. Αντίγραφο πτυχίου με την ειδικότητα του γιατρού εργασίας ή άλλης ειδικότητας ο οποίος 

έχει την δυνατότητα άσκησης γιατρού εργασίας  

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να 

υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας. 

4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

5. Επιπλέον  για τις ΕΞ. Υ.Π.Π. 

a. Άδεια λειτουργίας της ΕΞ. Υ.Π.Π. 

b. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και  ουσιαστικά 

προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργο 

Συνημμένα :Η αριθμ 12/18-3-2019 μελέτη 

 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμφιλοχίας 

 
 
 
 

Γεώργιος Λιάπης 
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Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

Παροχή υπηρεσιών γιατρού 
εργασίας 

 
 
 

                            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  Ταχ. 
Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ   
Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr  

 

 
Αμφιλοχία   18/03/2019  
 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12 /2019  
Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 
Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του 
Δήμου Αμφιλοχίας » 

 

CPV:71317210-8 «Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας» 
 

 

 

 

 

 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

2.627,00 

Φ.Π.Α. 0,00 

Αξία με 
ΦΠΑ 

2.627,00 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  Ταχ. 
Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ   
Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr  

 

 
  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών – παροχής υπηρεσιών 
γιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Αμφιλοχίας , για το χρονικό διάστημα ενός έτους 
από την υπογραφή της σύμβασης  

Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και τη συμμόρφωση του Δήμου Αμφιλοχίας με τη 
σχετική νομοθεσία. 

Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 

 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ (2.627,00 €), 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6142.007  Δαπάνη για γιατρό εργασίας  ως εξής: ποσό δύο χιλιάδες 
ευρώ (2.000,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 και ποσό εξακόσια είκοσι 
επτά  ευρώ (627,00 €) του  προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020. 

Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ. (ΠΟΛ. 
1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008, ΓνΝΣΚ 297/08) 

 

 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας, για το προσωπικό 
του Δήμου Αμφιλοχίας ,  για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Οι ώρες απασχόλησης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τον αριθμό και το είδος του προσωπικού του 
Δήμου Αμφιλοχίας , αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

Α 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΟΝΙΜΗΣ - 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ Β 33 0,6 

22,00 

2 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ Γ 12 0,4 

10,00 

3 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β 8 0,6 

10,00 

4 

Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ 24 0,4 

12,00 

5 

Δ/ΝΣΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Γ 2 0,4 

2,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  79  

 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΟΝΙΜΟ- ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

  

56,00 

Β 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΗ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΙΔΟΧ ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ  

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑΤΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΟΧ 
(ΚΑΤΆ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

6 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΙΔΟΧ (8 ΜΗΝΕΣ) Β 35 0,6 21,00 6,00 

7 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΙΔΟΧ (8 ΜΗΝΕΣ) Γ 50 0,4 20,00 5,00 

8 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΙΔΟΧ (2 ΜΗΝΕΣ) 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ 
ΜΠΟΥΚΑΣ Β 10 0,6 6,00 1,00 

9 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΙΔΟΧ (2 ΜΗΝΕΣ) 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ 
ΜΠΟΥΚΑΣ Γ 35 0,4 14,00 3,00 
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 2. ΑΝΑΛΥΣΗ 

  ΣΥΝΟΛΟ  130    

  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ 
  56,00 15,00 

  
 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Α+Β 
  
  71,00 

  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΩΡΙΑΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σ         37,00 

  ΣΥΝΟΛΟ          2.627,00 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ          2.627,00 

 

 

Στις αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας, βάσει της σχετικής με αυτόν νομοθεσίας, περιλαμβάνεται η 
παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, 
γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων. 

Ειδικότερα ο Ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

 

1. Σχεδιασμού προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και 
συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

2. Λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. 
3. Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και 

διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής 
διαδικασίας. 

4. Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. 

5. Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα καθώς και 
ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ακόμη και με υπόδειξη 
αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

6. Ο Ιατρός Εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, 
μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση 
του Επιθεωρητή Εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν 
τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. 

7. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 
περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 

8. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον 
εργοδότη. 

9. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου 
και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας για την κατοχύρωση 
του εργαζομένου και του εργοδότη. 

10. Για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέσων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και της 
πρόληψης των ατυχημάτων, ο Ιατρός Εργασίας: 

11.1 Επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα 
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αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους. 
11.2 Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. 

11.3 Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία αναλύει και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών. 
 

 

 

11.4 Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
11.5 Ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς 

και για τους τρόπους πρόληψή τους. 
11.6 Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 

11.7 Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής 
της Νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

12. Ο Ιατρός Εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 
εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

13. Τις γραπτές υποδείξεις, ο Ιατρός Εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. 

14. Ο εργοδότης λαμβάνει ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

15. Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

16. Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για 
οποιοδήποτε παράγονται στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

17. Ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη 
λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 

18. Ο Ιατρός Εργασίας έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη 
και τους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί 
να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του ιατρού Εργασίας 
πρέπει να είναι αιτιολογημένη. 

19. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για 
αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 

20.  Ο Γ.Ε. & o Τ.Α. υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, 
πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 

 

Οι εν λόγω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς και τη συμμόρφωση του Δήμου Αμφιλοχίας  με τη σχετική 
νομοθεσία. 

                        Αμφιλοχία   18 /3/2019 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε   
 
 
 
 
 

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  
ΠΕ Διοικητκός   

 
 
 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  

 
Ζαμπάρας Δημήτριος 

Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  Ταχ. 
Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ   
Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr  

 

 
 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

1 Παροχή 
υπηρεσιών 
γιατρού εργασίας 

Ώρες 
απασχόλησ
ης 

71 37,00 2.627,00 

 ΣΥΝΟΛIKO ΠΟΣΟ: 2.627,00 
 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα της υπηρεσίας στις τρέχουσες τιμές σε 
αντίστοιχου είδους υπηρεσίες, σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας . 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα: ένα έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης  

 

                  Αμφιλοχία   18 /3/2019 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε   
 
 
 
 
 

Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  
ΠΕ Διοικητκός   

 
 
 
 

Ο προϊστάμενος Δ/νσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  

 
Ζαμπάρας Δημήτριος 

Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  Ταχ. 
Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ   
Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr  

 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών / παροχή υπηρεσιών γιατρού 
εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας. 

Η άσκηση καθηκόντων γιατρού εργασίας από ιατρό κατάλληλης ειδικότητας σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1586/85 (ΦΕΚ 177/18-10-1985, τ. Α΄) περί ¨Υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων¨ 

2. Το Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/21-6-1988, τ. Α΄) 

3. Την ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988, τ.Β΄) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/14-3-
1989 τ.Α΄) 

4. Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996, τ. Α΄) 

5. Το Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/26-5-1999 τ. Α΄) 

6. Το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/3-8-1999, τ. Α΄) 

7. Την ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ. Οικ.112498/18-8-2009 (ΦΕΚ 1775/26-8-2009, τ. Β΄). 

8. Το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) ¨Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και  την ασφάλεια των εργαζομένων¨ ο οποίος τροποποίησε και κωδικοποίησε το Ν. 1586/85. 

Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του Ν.3850/2010. Οι 
αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη τους εργαζομένους και τους 
εκπροσώπους τους, ενώ επίσης ο ιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας 
των εργαζομένων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους  και 
στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο 
ιατρός εργασίας τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14 του Ν.3850/2010. Ο 
εργοδότης λαμβάνει γνώση 
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ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. (παρ.1 άρθρο 17 
Ν.3850/2010) 

Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 

 

α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής 
και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, 

β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων 
εξοπλισμού, 

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της 
διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της 
οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

 

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, 
καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, 
ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. (παρ.2 άρθρο 17 Ν.3850/2010) 

Αν ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του ιατρού εργασίας, 
οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 
επιθεωρητή εργασίας και μόνο. (παρ.4 άρθρο 20 Ν.3850/2010) 

Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή 
μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. (παρ.3 άρθρο 17 Ν.3850/2010) 

Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας 
τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό 
όπως ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε 
φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί 
και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων 
και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το 
ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς 
επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του 
εργαζομένου και του εργοδότη. (παρ.1 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 

Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, 

 

Για το σκοπό αυτό: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους, 

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 

 

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα 
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών, 

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την 
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 
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ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί 
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της 
Περιφερειακής Ενότητας, όπου εδρεύει η επιχείρηση (Δήμος). (παρ.2 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 

Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο. (παρ.3 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 

Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 
εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. (παρ.4 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 

Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για 
οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. (παρ.5 άρθρο 18 
Ν.3850/2010). 

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται 
οικονομική επιβάρυνση γι' αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας 
τους. (παρ.6 άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον 
εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της 
αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 
περίπτωση η απόλυση του ιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (παρ.7 άρθρο 18 και 
παρ.4 άρθρο 15 Ν.3850/2010) 

Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, 
σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη 
υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες 
συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε ΕΞ.Υ.Π.Π., ή σε 
κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες 
μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Στη 
συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω 
εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν 
τον εργοδότη. (παρ.8 άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. 
Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο 
επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. 
Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου 
οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του 
ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. 
Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο 
που αφορά. (παρ.9 άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου 
του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη 
της παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του 
ίδιου του εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον 
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς του για μια 
συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργοδότη για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του 
εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών. (παρ.10 άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της 
παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις 
διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄) αντίστοιχα. Σε περίπτωση 
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πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. (παρ.11 
άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους 
να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. Επίσης οφείλουν, 
να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων και να παρέχουν 
συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον 
εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. 
(άρθρο 20 Ν.3850/2010) 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με: 

 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 καθώς και τα όσα ειδικά ορίζονται: 
 

 στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ. Οικ.112498/18-8-2009 

 στο άρθρο 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012 

 στο αριθμ. πρωτ.: οικ. 44363/23-11-2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

Ειδικά επισημαίνουμε ότι σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ. 
Οικ.112498/18-8-2009 (ΦΕΚ 1775/26-8-2009, τ. Β΄) η ανάθεση καθηκόντων θα γίνει σε γιατρό 
με την ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό τα 
καθήκοντα θα ανατεθούν σε γιατρό άλλης ειδικότητας ο οποίος έχει τη δυνατότητα άσκησης 
καθηκόντων γιατρού εργασίας. 

Για την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης επισημαίνονται τα παρακάτω: 

 

Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 497/28-02-2014 τ. Β΄). 
προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη παροχή υπηρεσιών εργασίας, έχει προβλεφθεί μία (1) θέση 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου: ΠΕ Υγειονομικών (Μερικής 
Απασχόλησης), κατηγορίας/ειδικότητας: ΠΕ/Γιατρός Εργασίας, η οποία δεν έχει καταστεί 
δυνατό να πληρωθεί μέχρι σήμερα. 

Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, 
εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, 
συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό 
εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (τηςπαρ. 2δ του 
άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς 
υπηρεσίες. (άρθρο 12 παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του 
Ν.4304/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012) 

Με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012 καθιερώθηκε δια νόμου η δυνατότητα 
των ΟΤΑ να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με ιατρό εργασίας 
και τεχνικό ασφαλείας, προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις του Ν.3850/2010 περί προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά 
την εργασία, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού έχουν επιβραδυνθεί 
σημαντικά λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας, αλλά και ότι οι συγκεκριμένες 
ειδικότητες δεν ενδείκνυται να προσλαμβάνονται ως τακτικό προσωπικό, καθώς ως επί το 
πλείστον δεν απαιτείται να απασχολούνται με πλήρες ωράριο. Με τη νέα διάταξη 
διασαφηνίζεται το καθεστώς της απασχόλησης ιατρού και τεχνικού με την παροχή υπηρεσιών, 
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η οποία διέπεται από τα οριζόμενα στην παρ.2δ του άρθρου 15 του Ν.4281/2014. (Αιτιολογική 
έκθεση του Ν.4304/2014). 

Δεδομένης της ανάγκης για παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας  και των επιπτώσεων που 
μπορεί να έχει η μη ύπαρξη της (μη παροχή υπηρεσιών τους εργαζόμενους, επιβολή προστίμου 
από την αρμόδια υπηρεσίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κλπ) ο Δήμος θα καλύψει την ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών γιατρού εργασίας για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης, με σύναψη σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 3ο : Κριτήριο Κατακύρωσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών  

 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α. Προϋπολογισμός μελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Γιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση του Δήμου 
(Δήμαρχος) (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3850/2010). Η Διοικητική υποστήριξη παρέχεται από το Τμήμα  
Ανθρώπινου Δυναμικού  

Ο ανάδοχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή τήρηση των όσων ορίζονται με την 
παρούσα, καθώς και στη σχετική νομοθεσία/νομολογία. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνο, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Δήμου, για τα κατά τη 
διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 
προσωπικό του ή και σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καθώς και για τις πιθανές 
ζημιές. 

 

Άρθρο 6ο : Διάρκεια Παροχής Εργασιών 
 

 Ο χρόνος απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας (εκτέλεσης των εργασιών), 
θα είναι  

για διάστημα    δώδεκα (12) μηνών σε αναλογία ανά μήνα απασχόλησης, ανάλογα με τις        
υπηρεσιακές  ανάγκες,  

Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή 
της σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία). 

 

Άρθρο 7ο : Τόπος Εργασιών 

Τόπος εργασιών: Η παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας / άσκηση καθηκόντων του γιατρού 
εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Αμφιλοχίας και 
στον χώρο που θα διαμορφωθεί  από το Δήμο. 
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Άρθρο 8ο : Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την βεβαίωση από 
την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα 
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 10ο : Ειδική περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων 

Σε συνέχεια των όσων επισημαίνονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας, για την 
ανάθεση των καθηκόντων αυτή θα γίνει κατά προτεραιότητα (και σε εφαρμογή των όσων 
ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ. Οικ.112498/18-8-2009 (ΦΕΚ 1775/26-8-2009, τ. Β΄)) 
σε γιατρό με την ειδικότητας  της ιατρικής της εργασίας. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί 
δυνατό (και προκειμένου για την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης) τα καθήκοντα μπορούν 
να ανατεθούν σε γιατρό άλλης ειδικότητας ο οποίος έχει τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων 
γιατρού εργασίας. 

 

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο 
Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με 
τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της 
διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Ν. Αιτωλ/νίας . 

   Αμφιλοχία   18 /3/2019 

Συντάχθηκε   Θεωρήθηκε   
 
 

 
Μπιστιντζάνου Αλεξάνδρα  

ΠΕ Διοικητκός   

 
Ο προϊστάμενος Δ/νσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  
 

Ζαμπάρας Δημήτριος 
Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός   

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Ο Δήμαρχος 

 

Απόστολος Κοιμήσης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ 
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Γ. Στράτου  Ταχ. 
Κώδικας : 30500 
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ   
Τηλέφωνο 2642360445 
Fax 2642360414 

  Εmail: mpistintzanou_ ty@1257.syzefxis.gov.gr  
 

 

 
Αμφιλοχία   18/03/2019 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 12 /2019  
Υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 
Γιατρού εργασίας  στους εργαζόμενους του 
Δήμου Αμφιλοχίας » 

 

CPV:71317210-8 «Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας»  
 

 

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

Της επιχείρησης 
…………………………….…………………….………………………….…………………
……………… µε έδρα στ… 
………………………………………..…….………………………. οδός 
……….………………………….……..………………… αριθµ. ……...Τ.Κ………………. 
Τηλ.: …………………..………… Κινητό………………....……..……. Fax: 
…………..………….  
Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας και την 
μελέτη , υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 71 ΩΡΕΣ 

ΤΙΜΗ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  37,00 € 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   

ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ 24%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
Ολογράφως : 
 
 
 

 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την 
εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 
 

 
 
 

Αμφιλοχία,                 /       / 2019 

Ο προσφέρων 

  




