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ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΘ 

«ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ» 

 

Προχπολογιςμοφ 2.625,00 € 

(3.255,00 € με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

α) υγγραφή Τποχρεώςεων 

β) Σεχνική Ζκθεςη 

γ) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

δ) Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

 

 

 

Καβάλα, Ιανουάριοσ 2022 
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ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«Παροχή υπηρεςιών ιατροφ εργαςίασ» 
 

Άρθρο 1ο 
Αναθζτων φορζασ - Κφριοσ τησ παροχήσ υπηρεςίασ - τοιχεία επικοινωνίασ 

1.1. Ανακζτων φορζασ: Η Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 
(Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ: Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ: Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.4. Προϊςτάμενθ Αρχι: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Τπθρεςία: Η Διοικθτικι & Οικονομικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.6. τοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201, Καβάλα 

 Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

 Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

       Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 
 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

2.1. Η διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ «Παροχι υπθρεςιϊν 

ιατροφ εργαςίασ» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
του ν. 3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και 
του ν. 1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Περί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και 
Αποχετεφςεωσ». 
 

Άρθρο 3ο 
Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςίασ - Προχπολογιςμόσ 

3.1. Η παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ «Παροχι υπθρεςιϊν ιατροφ 
εργαςίασ». 

3.2. Η δαπάνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν προεκτιμάται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων 
εξακοςίων είκοςι πζντε ευρϊ (2.625,00 €) πλζον Φ.Π.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των 

τριϊν χιλιάδων διακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ (3.255,00 €), θ οποία προβλζπεται να 
χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
οικονομικϊν ετϊν 2022 και 2023 (Κ.Α. 61.00.00.0005 και Κ.Α. 54.00.00) 

 
 
 
 
 

http://www.deyakav.gr/
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Άρθρο 4ο 
Είδοσ τησ διαδικαςίασ - Κριτήρια ανάθεςησ 

4.1. Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί 
μετά από τθ διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ υποβολισ 
προςφορϊν, και κριτιρια ανάκεςθσ τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο και τθν οικονομικι του προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 328 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 5ο 
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ 

5.1. Η καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 10/02/2022 
θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00 π.μ. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Σρφφωνα 

14, 65201 Καβάλα. 

5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά. 
 

Άρθρο 6ο 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6.2. Η ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ 
όρουσ ανεπιφφλακτα. Η επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο 
ότι αυτόσ είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ 
παροχισ υπθρεςιϊν ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 
 

Άρθρο 7ο 
Ζγγραφα μελζτησ – Πρόςκληςη 

7.1. Σα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 
του ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 
κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

α. Σο ςυμφωνθτικό (που κα υπογραφεί). 

β. Η οικονομικι προςφορά. 

γ. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ. 

δ. Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

ε. Η τεχνικι ζκκεςθ.  
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ςτ. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 

7.2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

ςυντάςςει και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων 
προςφορϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

 
Άρθρο 8ο 

Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών 
8.1. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και 

οι οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με τον ν. 1497/1984.  

8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ 

ςτθν ελλθνικι. 
 

Άρθρο 9ο 
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

9.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 84 και 86 του άρκρου 22 του ν. 4441/2016 ο 
προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό. 
 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήςεισ 

10.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, οι ανακζτοντεσ 
φορείσ μποροφν να μθν απαιτιςουν εγγφθςθ ςυμμετοχισ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από 
τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ. 

 
Άρθρο 11ο 

Τποβολή φακζλου προςφοράσ 
11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά θ οποία κα 

περιλαμβάνει το ςφνολο των προσ παροχι υπθρεςιϊν. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι 
εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.  

11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα 
αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 Η επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ». 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν). 

 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 
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ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον 
υποψιφιο ανάδοχο, κακϊσ και τα ςτοιχεία του προτεινόμενου ιατροφ εργαςίασ.  

12.1. Η οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ευρϊ (€) και 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τθν ςυνολικι αμοιβι των προσ παροχι υπθρεςιϊν, όπωσ αυτι 
αποτυπϊνεται ςτο τεφχοσ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. τθν τιμι περιλαμβάνονται οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. το οποίο αναγράφεται ξεχωριςτά.  

 
Άρθρο 12ο 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 
12.2. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.3. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν επόμενθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

12.4. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ 
μετά τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ 
τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

 

Άρθρο 13ο 
Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 

13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ 

τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) του άρκρου 80 του ν. 
4412/2016, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 
73 και 74 του ν. 4412/2016 και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 4412/2016. 

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 και τθν περ. β’ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, 

 β) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016, 
εφόςον είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ 

περίπτωςθ α’, 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, περί 
κριτθρίων επιλογισ, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ ζκδοςθσ αυτϊν 
προβλζπεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ ιςχφοσ και είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τουσ, 
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δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και 

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

13.3. Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) 
και τα άρκρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 
Άρθρο 14 ο 

Εκτζλεςη παροχήσ υπηρεςιών 
14.1. Η εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 205Α 

και 216 ζωσ 220 του ν. 4412/2016. Αναλυτικοί όροι τίκενται ςτο ςυμφωνθτικό που κα 
υπογραφτεί. 

 
Άρθρο 15ο 

Σρόποσ πληρωμήσ 
15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 

υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, για τισ υπθρεςίεσ που ζχει εκτελζςει 
και παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο 
αυτό το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

15.2. Η πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 
5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

15.3. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 

από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

15.4. Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παροχι 
των ςυμβατικϊν υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 24-01-2022 

Ο υντάξασ 
O Διευκυντισ 

Δ.Ο.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Γενικόσ Διευκυντισ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

φλακίδθσ τυλιανόσ 
Π.Ε. Οικονομικοφ 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ  

«Παροχή υπηρεςιών ιατροφ εργαςίασ» 

 

1.1. Η Δ.Ε.Τ.Α.Κ. προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του ν. 3850/2010 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 84) ζχει τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ ιατροφ εργαςίασ για τθν 
υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων τθσ. 

1.2. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ 
εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα 

του ιατροφ εργαςίασ, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν: 

α. Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15/05/2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων 
αυτϊν ςυνεχϊσ επί επτά (7) τουλάχιςτον ζτθ. 

β. Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15/05/2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ 
να κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο 
άλλθσ ειδικότθτασ. 

1.3. Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ, ςτουσ 
εργαηομζνουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που 
πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων. Σισ γραπτζσ 
υποδείξεισ ο ιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί ςτο ειδικό βιβλίο τθσ επιχείρθςθσ, το οποίο 
ςελιδομετρείται και κεωρείται από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Ο εργοδότθσ λαμβάνει 

γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το βιβλίο. 

1.4. Ειδικότερα ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα: 

α. χεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 
καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ 
των εργαηομζνων. 

β. Λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ 
μζςων εξοπλιςμοφ. 

γ. Φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ εργαςίασ, εργονομίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ, 
τθσ διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ 
οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. 

δ. Οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 

ε. Αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι 
μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία, ακόμθ και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. 

1.5. Ο ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ 
κζςθ εργαςίασ τουσ, μετά τθν πρόςλθψθ τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε 
περιοδικό ιατρικό ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του αρμόδιου Επικεωρθτι Εργαςίασ φςτερα από 
αίτθμα τθσ Ε.Τ.Α.Ε. τθσ επιχείρθςθσ, όταν τοφτο δεν ορίηεται από το νόμο. Μεριμνά για τθ 
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διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ ςε 
εφαρμογι των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. Εκτιμά τθν καταλλθλότθτα των 

εργαηομζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελζςματα των 
εξετάςεων, εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και τθν κοινοποιεί ςτον εργοδότθ. 

1.6. Επιπροςκζτωσ, ο ιατρόσ εργαςίασ επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων 
προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων. Για το ςκοπό αυτό: 

α. Επικεωρεί τακτικά όλεσ τισ κζςεισ εργαςίασ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ τθσ 
επιχείρθςθσ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςθσ των 
παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ. 

β. Επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζτρων προςταςίασ. 

γ. Ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και 
αξιολογεί τα αποτελζςματα των ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των αςκενειϊν 
αυτϊν. 

δ. Επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ 
των εργαηομζνων, ενθμερϊνει τουσ εργαηομζνουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται από 
τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ. 

ε. Παρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου.  

ςτ. Εκτελεί προγράμματα εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων με εντολι τθσ αρμόδιασ 
διεφκυνςθσ υγιεινισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ. 

1.7. Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ 
αςκζνειεσ των εργαηομζνων που οφείλονται ςτθν εργαςία. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να 
ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηομζνουσ για οποιοδιποτε παράγοντα ςτο 
χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. 

1.8. Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία 

απζναντι ςτον εργοδότθ και ςτουσ εργαηομζνουσ. Συχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για 
κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ του. 
ε κάκε περίπτωςθ θ απόλυςθ του τεχνικοφ αςφάλειασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. 

1.9. Ο ιατρόσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του 
εργοδότθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ ειδικζσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν διακζτει τθν 
κατάλλθλθ υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηομζνουσ για ςυγκεκριμζνεσ 
ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται ςε κατάλλθλεσ 
υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ ι του δθμόςιου τομζα. τθ ςυνζχεια ο ιατρόσ εργαςίασ λαμβάνει 
γνϊςθ και αξιολογεί τα αποτελζςματα των παραπάνω εξετάςεων. Οι δαπάνεσ που 
προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον εργοδότθ. 

1.10. Για κάκε εργαηόμενο τθσ επιχείρθςθσ ο ιατρόσ εργαςίασ τθρεί ςχετικό ιατρικό 
φάκελο. Επιπλζον, ςτον ιατρικό φάκελο περιλαμβάνεται ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ 

κινδφνου, ςτο οποίο αναγράφονται τα αποτελζςματα των ιατρικϊν και εργαςτθριακϊν 
εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ υποβάλλεται ςε αντίςτοιχεσ εξετάςεισ. Δικαιοφνται 
να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του ατομικοφ βιβλιαρίου του εργαηομζνου οι 
υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι ιατροί του 
αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο 
εργαηόμενοσ. ε κάκε περίπτωςθ παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται ςτον 
εργαηόμενο. 
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1.11. Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό 
απόρρθτο. 

1.12. Ο ιατρόσ εργαςίασ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου του, να 
ςυνεργάηεται με τον τεχνικό αςφάλειασ, πραγματοποιϊντασ κοινοφσ ελζγχουσ των χϊρων 
εργαςίασ. 

1.13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί φακζλουσ ςτουσ οποίουσ κα καταχωροφνται 
αντίγραφα κάκε υπόδειξθσ, ζρευνασ, μζτρθςθσ που ςχετίηεται με τθν παροχι υπθρεςίασ του 
προσ τθν Δ.Ε.Τ.Α.Κ. Οι καταχωριςεισ αυτζσ πρζπει να καταγράφονται υποχρεωτικά από τον 
ανάδοχο (τεχνικόσ αςφάλειασ – ιατρόσ εργαςίασ), ςτα ςχετικά βιβλία που υποχρεοφται να 
τθρεί θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.14. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει τθ διενζργεια των 
απαραίτθτων μετριςεων με κατάλλθλα μζςα ι εξοπλιςμό ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. Σα όργανα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ μετριςεισ κα πρζπει να φζρουν 
πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ ςε ιςχφ. 

1.15. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλει να τθρεί τα προβλεπόμενα 
από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία μζτρα αςφαλείασ για το προςωπικό που 
απαςχολεί. 

1.16. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό 
του, ι ςτο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

1.17. Η διάρκεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ κα είναι δϊδεκα (12) 
μινεσ από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Ο ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του 
ιατροφ εργαςίασ κατανζμεται κατά μινα με κοινι ςυμφωνία του εργοδότθ και τθσ Επιτροπισ 
Τγείασ και Αςφάλειασ των Εργαηομζνων (Ε.Τ.Α.Ε.) τθσ επιχείρθςθσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται ςχετικϊσ. Κάκε αλλαγι των παραπάνω ςτοιχείων πρζπει να ανακοινϊνεται 
ζγκαιρα ςτθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 

1.18. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει 
τθν προςφορά του. 

Καβάλα, 24-01-2022 

Ο υντάξασ 
O Διευκυντισ 

Δ.Ο.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Γενικόσ Διευκυντισ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

φλακίδθσ τυλιανόσ 
Π.Ε. Οικονομικοφ 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

«Παροχή υπηρεςιών ιατροφ εργαςίασ» 

 

1.1. φμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία του γραφείου προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. το 
πλικοσ των εργαηομζνων για το ζτοσ 2022 ζχει υπολογιςκεί ςε 130 εργαηόμενουσ (τακτικοί, 
ζκτακτοι κ.λπ.). 

1.2. φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 του ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 84), από το 
ςφνολο των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. οι 99 κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Β’ και οι 31 ςτθν 
κατθγορία Γ’.    

1.3. Ο απαιτοφμενοσ ετιςιοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του ιατροφ εργαςίασ ςτθν 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 84) είναι 75 
ϊρεσ και αναλφεται ωσ εξισ: 

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΩΡΕ / 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟ 
ΠΛΘΘΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

Β’ 0,6 99 59,4 

Γ’ 0,4 31 12,4 

φνολο : 71,8 

1.4. φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 84), ο 

ελάχιςτοσ πραγματικόσ χρόνοσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ του ιατροφ εργαςίασ δεν μπορεί να είναι 
μικρότεροσ των 75 ωρϊν ετθςίωσ για επιχειριςεισ, που απαςχολοφν περιςςότερα από 50 
άτομα. 

1.5. Λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τα παραπάνω, ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΕΙΔΟΤ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ 
ΣΙΜΘ ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 
ΔΑΠΑΝΘ 

1 
Παροχι υπθρεςιϊν 

ιατροφ εργαςίασ 
85121000-3 Ώρα 75 ϊρεσ 35,00 €/ϊρα 2.625,00 € 

ΑΘΡΟΙΜΑ : 2.625,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 630,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 3.255,00 € 
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Καβάλα, 24-01-2022 

Ο υντάξασ 
O Διευκυντισ 

Δ.Ο.Y. τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Γενικόσ Διευκυντισ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 
 

φλακίδθσ τυλιανόσ 
Π.Ε. Οικονομικοφ 

Σςακίρθσ Κωνςταντίνοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ Μ.Sc. 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Παροχή υπηρεςιών ιατροφ εργαςίασ» 

 

Σου/Σθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Σθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   
 

       

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ               

CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ 

Π
Ο

Ο
ΣΘ

ΣΑ
 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ     

(€/ώρα) 

ΠΡΟΦΕΡΟ-
ΜΕΝΘ 

ΔΑΠΑΝΘ                
(€) 

1 Παροχι υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ 85121000-3 Ώρα 75 
  

ΑΘΡΟΙΜΑ :   

Φ.Π.Α. 24% :   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :   

Ολογράφωσ (Γενικό ςφνολο): 

              

Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε 
επεξεργαςία, τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ 
διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν μου ωσ παρόχου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν 
επεξεργαςία κατά τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ 
διαδικαςίασ. 

Σόποσ:   

Ημερομθνία:   

   
Ο προςφζρων 

       

     

 
 
 

 

     

 
 
 

 
   

(υπογραφι - ςφραγίδα) 

 

 

 


