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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Αρ. 18/2021 

  
ΘΕΜΑ:  «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας» συνολικής διάρκειας δέκα έξι μηνών, για την κάλυψη των 

αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού  προϋπολογισμού  4.000,00  €  (1.000,00  

για το 2021 και 3.000,00 για το 2022).  
 
Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας   έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- Την υπ ’αριθ. 244  19ης/30-07-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την Παροχή υπηρεσιών 

Ιατρού Εργασίας, στα   παραρτήματα  του Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (ΑΔΑ: ΨΡΚΩΟΞΝ2-114 ). 

- Την αριθ. πρωτ. Λ 475/Α.Α.Υ. 429/ 06/08/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1000,00 

ευρώ (ΚΑΕ 0413) για το έτος 2021 και την  αριθ. Λ 476/06-08-2021 έγκριση πολυετούς 

υποχρέωσης ποσού 3000,00 ευρώ (ΚΑΕ 0413) για το έτος 2022. 

- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με  (ΑΔΑ:ΨΡΛΩΟΞΝ2-114 & ΑΔΑΜ:21REQ009058923) 

και εγκεκριμένο  με (ΑΔΑ:ΨΡ12ΟΞΝ2-ΞΔΙ – Ω387ΟΞΝ2-0ΟΜ & ΑΔΑΜ:212REQ009058927). 
 

- Σας καλεί  να υποβάλετε εγγράφως, οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την 

παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας  συνολικής διάρκειας δέκα έξι μηνών, για την κάλυψη των 

αναγκών στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, συνολικού  προϋπολογισμού  4.000,00  €  

(1.000,00  για το 2021 και 3.000,00 για το 2022).  
Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 

Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα)  από  12/08/2021  μέχρι  25/08/2021    και ώρα 

14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν την 26/08/2021 και ώρα 09:00 π.μ από την αρμόδια επιτροπή που έχει 

ορίσει το κέντρο. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές 
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ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

 

Το Αντικείμενο της πρόσκλησης  είναι η  παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας συνολικής διάρκειας 

δέκα έξι μηνών  (01/09/2021 έως 31/12/2022) σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί 

«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.» όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 119 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/13.9.17 Α΄) και όπως τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 

20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) ΑΡΘΡΟ 13. Επίσης στην εγκύκλιο με ΑΔΑ : ΨΩΑΘ46ΜΤΛΚ-ΩΗΥ 

αναφέρονται διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν την άσκηση καθηκόντων του ιατρού 

εργασίας.  Η άσκηση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας θα γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται  οι 

υπάλληλοι των Παραρτημάτων του  Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. 

Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.   

 
ΑΡΘΡΟ 2  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Δικαίωμα συμμέτοχης  στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς  που έχει προσκαλέσει η 

αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν την προσφορά τους και εφόσον δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και  έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους και διατάξεις.  

 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΠΝΠ 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) ΑΡΘΡΟ 13) 

 

1.Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να ασκούν: 

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, 

 

β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν 

εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009, 

 

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις 

συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009. 

 

Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών 

συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών. 

Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης». 

Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας κατ’ εφαρμογή της 

διάταξης που αντικαθίσταται με την παρ. 1 παύουν να ισχύουν. 

Η υπ’ αρ. Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1775) καταργείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας 

 

1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στην διοίκηση, 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 καταχωρεί στο 

ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο/Η Πρόεδρος του Δ.Σ  ή ο υπεύθυνος εξουσιοδοτούμενος  εκπρόσωπος 
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του σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 

καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.  

2. 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.  

3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, 

λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.  

  

ΑΡΘΡΟ 4 

 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  

1. 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 έλεγχο κατά την 

κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν 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.  

2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 1. α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει 

οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή 

τους, 2. β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, 3. 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, 4. 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, 

5. ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα 

εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει 

η επιχείρηση. 

3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.  

4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των 

εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.  

5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον Πρόεδρο Δ.Σ  ή τον υπεύθυνο εξουσιοδοτούμενο 

εκπρόσωπο του, σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε 

παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. 

6.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.  

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας. 

 8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα 

με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον ο εργοδότης δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει 

υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. 

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες 

από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
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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.  

9. 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.  

10. 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 καταλληλόλητάς 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. 

 11. 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 και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας General 

(Data Protection Regulation )2016/679. Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης 

εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997. 

 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση και το περιεχόμενο του 

ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη 

συγκατάθεση και επιμέλεια του εργαζομένου, την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 11 και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.  

  

ΑΡΘΡΟ 5  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

  

1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε 

συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε 

εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, 

μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του 

ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές 

και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική.  

2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί 

ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον, ενημερώνεται 

σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία.  

3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο.  

 

 

 

 

 





 

5 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να 

συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.  

2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να 

συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων. 

 3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν 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.  

4. Αν ο εργοδότης (Πρόεδρος ή o υπεύθυνος εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος του σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας εργαζομένων) διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή 

του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή 

στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3850/2010 οι ώρες εργασίας του ιατρού εργασίας καθορίζονται από την 

κατηγορία της κάθε επιχείρησης και τους εργαζομένους που απασχολεί. 

Για τα παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ισχύουν τα εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ Κ.Κ.Π.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Β 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΚΑΘΕ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΧΒ 

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ) 

40 0,4 16 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ 

ΑΜΠΕΛΩΝΑ) 

49 0,4 19,60 

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ) 

7 0,4 2,80 

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 70 0,4 28 

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑμεΑ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

64 0,4 25,60 

 ΣΥΝΟΛΟ 230  92 

 

 

Άρα, 92  ώρες ÷ 12 μήνες = 7,66 ώρες μηνιαίος  

Επομένως, 7,66 ώρες Χ 16 μήνες =  122,56 ώρες για 16 μήνες. 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ 16 
ΜΉΝΕΣ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ 16 
ΜΗΝΕΣ  ( Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ)  
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1 

 

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΩΡΑ 
123 32,52 

 

4.000,00 

 

ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ   

 

 

 

 

 Συνεπώς, το σύνολο τον ωρών εργασίας ετησίως  του ιατρού εργασίας  είναι 123 ώρες  για 16 μήνες με 

συνολική προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  4.000,00  ( Η υπηρεσία δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει χαμηλότερης τιμής. Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική  

προϋπολογιζόμενη δαπάνη (αν την υπερβαίνει αποκλείεται).  

2. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά  θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με τον Ν.4412/2016. 

3. Οι προσφορές θα είναι  σε ευρώ και  θα ισχύουν για  180  ημέρες. 

4. Στην παρούσα πρόσκληση έχουν προτεραιότητα οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της 

ιατρικής της εργασίας. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές θα προτιμηθούν άλλες 

ειδικότητες.   

5. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι  προσφέροντες θα  αποβάλλονται  

από την διαδικασία. 

6. Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας, αν αφορά μέρος της 

ζητούμενης υπηρεσίας θα αποκλείεται. 

7. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον 

διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης. 

8. Ο ανάδοχος/η θα διαθέτει ο ίδιος τον απαραίτητο εξοπλισμό που τυχόν χρειαστεί για την άσκηση 

των καθηκόντων του. 

9. Τα έξοδα μετακίνησης του/της αναδόχου από και προς τα Παραρτήματα  βαρύνουν τον ίδιο και 

ουδεμία άλλη απαίτηση έχει προς την αναθέτουσα αρχή πέραν του ποσού της προσφοράς του. 

10. Ο συμβατικός χρόνος θα είναι εως 31/12/2022 και θα αποδεικνύεται από το παρουσιολόγιο που 

θα υπογράφεται από τον Ιατρό  και τον υπεύθυνο των παραρτημάτων.  

11. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση της όλης  διαδικασίας ( σε οποιοδήποτε 

στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

12. Ο ανάδοχος και οι συμμετέχοντες, παραιτούνται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, σχετικά 

με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

13. Σε περίπτωση ελλιπούς  ή κακής  εκτέλεσης της υπηρεσίας (άρθρο 213 Ν.4412/2016) ο 

ανάδοχος θα  κηρύττεται έκπτωτος και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

14. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από  τον προσφέροντα, να συμπληρώσει ή να προβεί σε  

διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν ασάφειες η επουσιώδη τυπικά 

σφάλματα. 

15. Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος ιατρός εργασίας  θα υπογράψει σύμβαση  και  με την 

ολοκλήρωση της κάθε υπηρεσίας θα προσκομίζει το απαιτούμενο παραστατικό. (Αν δεν 

προσέλθει για της υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή καλεί τον επόμενο μειοδότη). 
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16. Το ωράριο επισκέψεων του ιατρού εργασίας, θα ορίζεται κατόπιν συνεννόησης του  με τους κατά 

τόπους υπεύθυνους των Παραρτημάτων.  

17. Ο  ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

18. Στον ανάδοχο  θα  καταβάλλεται το αναλογούν ποσό, μετά την  οριστική παραλαβή της υπηρεσίας 

και την έκδοση του εντάλματος, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 60 ημερών. 

19. Η παράδοση-παραλαβή της υπηρεσίας  θα γίνεται στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας 

όπως ακριβώς αναφέρονται στον πίνακα 1. 

20. Η πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο 

του Κέντρου www.kkpthessaly.gr. 

ΑΡΘΡΟ 10 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του 

διαγωνιζομένου  (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον οποίο θα 

αναγράφονται εξωτερικά τα εξής: 

 

ΠΡΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΥΠΟΨΗ : ΖΙΩΓΑ  ΣΩΤΗΡΗ  

THΛ : 2441-3-50305 

  Τ.Κ 43100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ.18/2021  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    

ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  25/08/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

 
 

Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    δυο (2)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   

φάκελοι οι   οποίοι    θα   αναγράφουν   ευκρινώς     τα    στοιχεία   του    διαγωνιζομένου    και   το    

περιεχόμενο  αυτών (οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής). 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει  επί  ποινή αποκλεισμού τα  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής. 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην 

περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ  έκπτωτος. 

β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης  και  αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της.  

δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην κατοχή μου. 

(Η ανωτέρω Υ-Δ υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο)  

http://www.kkpthessaly.gr/
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3) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

4) Ασφαλιστική  ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 
6) Βεβαίωση εγγραφής από τον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, και στην οποία θα 

αναγράφεται  ο τίτλος της ειδικότητας  ιατρού εργασίας. (Δεν απαιτείται άδεια των συλλόγων για να 

ασκήσουν τα καθήκοντα τους σε άλλη περιφέρεια ).  

7) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.  

8) Άδεια άσκησης ιατρικής ειδικότητας. 

 

Β) Ο δεύτερος   σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει   ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  του  διαγωνιζομένου.  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ 16 ΜΗΝΕΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ  
 

(Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 

ΣΕ ΦΠΑ) 

1 

 

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  Κ.Κ.Π.Π. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΩΡΑ 
123   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

 
 

                                                                                                                                                           
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

 

 
 ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 




