ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ )

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ

Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Προμηθειών

Αριθ. Μελέτης: 27/ 2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV: 85120000-6

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 2149 / 2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 3.000,00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τεχνική Έκθεση
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Όροι Πρόσκλησης/ Συμμετοχής
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ )

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ».
Αριθ. Μελέτης: 27 / 2018

Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Προμηθειών

ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV: 85120000-6

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 2149/2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 3.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
στο πλαίσιο της υποχρέωσής της που απορρέει από τις διατάξεις του Ν.
3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων» όπως ισχύει, για την λήψη μέτρων για την υγεία και ασφάλεια
των εργαζομένων κατά την εργασία, προτίθεται να αναθέσει την παροχή
υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας σε ιατρό εκτός της Επιχείρησης αναλόγων
προσόντων και απαιτήσεων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας
(75 ώρες ετησίως), ανέρχεται στο ποσό των € 3.000,00 χωρίς ΦΠΑ θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2018 στον οποίο
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και συγκεκριμένα στον ΚΑ 61.00.05.01 «Αμοιβές
και Έξοδα Ιατρών 2018», (CPV: 85120000-6), καθώς και τον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους στον οποίο θα προβλεφθεί σχετική πίστωση για την κάλυψη του
υπολοίπου της σχετικής Σύμβασης.

Βέροια, 3 / 5 / 2018

Ο Συντάξας

Ι. Ε. ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ

Ο Δ/της Τ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ
«ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ )

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 27/2018

Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Προμηθειών

ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV: 85120000-6

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 2149/2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 3.000,00

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1/. Στοιχεία /Κατάταξη Επιχείρησης
Η ΔΕΥΑΒ απασχολεί συνολικά 79 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 30
απασχολούνται στον Τεχνικό τομέα και οι 49 στον Διοικητικό Τομέα.
Με βάση την κατηγοριοποίηση του άρθρ.10 του Ν 3850/2010 καθορίζονται
συντελεστές από την παρ. 1 του άρθρου 21 του παραπάνω νόμου που
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των εργαζομένων και δίνουν τις ώρες εργασίας
του γιατρού εργασίας. Το διοικητικό προσωπικό του ΔΕΥΑΒ σύμφωνα με τα
παραπάνω ανήκει στην κατηγορία Γ (χαμηλή επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4 ,
το εργατοτεχνικό προσωπικό της ανήκει στην κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα)
με συντελεστή 0,6 και το προσωπικό που εργάζεται στην εγκατάσταση του
Βιολογικού καθαρισμού με συντελεστή 0,8.
Ενδεικτικός Χρόνος Απασχόλησης.
Κατηγορία
προσωπικού

Αριθμός
εργαζομένων

Συντελεστής

Διοικητικό προσωπικό

49

0,4

25

0,6

5

0,8

Εργατοτεχνικό
προσωπικό
Εργατοτεχνικό
προσωπικό στο
Βιολογικό Καθαρισμό
ΣΥΝΟΛΟ

Ώρες ετήσιας
εργασίας
19,60
15,00

4,00

38,60

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ αρθρ. 21 Ν.3850/2010 ο
ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως.
Επομένως ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του ιατρός εργασίας στη ΔΕΥΑΒ
θα πρέπει να είναι 75 ώρες. Σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης
του προσωπικού ως προς τον αριθμό των εργαζομένων λόγω διαθεσιμότητας,
κινητικότητας κλπ θα υπάρχει έγγραφη ενημέρωση του Ιατρού Εργασίας.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των € 3.000,00 άνευ ΦΠΑ και θα
χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους σε βάρος του Κ.Α. 61.00.05 «Αμοιβές και έξοδα
Ιατρών» του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΒ οικ. έτους 2017
Άρθρο 2/. Αρμοδιότητες/ Υποχρεώσεις Ιατρού Εργασίας
Ο Ιατρός Εργασίας θα υπάγεται απευθείας στην Διοίκηση της επιχείρησης και
οι αρμοδιότητες του έναντι της ΔΕΥΑΒ θα είναι συμβουλευτικές. Ταυτόχρονα θα
έχει την υποχρέωση επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.
Οι αρμοδιότητες καθώς και οι υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας έναντι της
ΔΕΥΑΡ είναι αυτές οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 17, 18, 43 του
Ν.3850/2010 και συγκεκριμένα :
1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει στον
εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους υποδείξεις και
συμβουλές, 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 σε ειδικό βιβλίο της
επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση
Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο Ιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
• σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας,
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
• λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και
προμήθειας μέσων εξοπλισμού,
• 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,
• οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
• 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.
Επισημαίνεται ότι ο Ιατρός Εργασίας δεν επιτρέπεται να επαληθεύει το
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου (Άρθρο 17 παραγρ. 3
Ν.3850/2010).
2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο Ιατρός Εργασίας, για την
επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, έχει υποχρέωση:
2.1 να 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.
2.2 να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των
εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων και συγκεκριμένα να:
• επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη,
προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την
εφαρμογή τους.
• επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων
προστασίας.
• 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.
• 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.
• παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου
• εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της
αρμόδιας του αρμόδιου από την Νομοθεσία, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
2.3 να παραπέμπει -εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομήτους 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 αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών
οργανισμών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 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.
2.4 να τηρεί για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία στον ιατρικό φάκελο περιλαμβάνεται επιπλέον
και ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα
αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που
εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση παύσης της
σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.
Επισημαίνεται ότι 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. Άλλως εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.2472/1997
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
2.5 να αναγγέλλει, μέσω της επιχείρησης, στην Επιθεώρηση Εργασίας
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία
3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο Ιατρός Εργασίας έχει
υποχρέωση για την γραπτή εκτίμηση- από ιατρικής πλευράς- των υφιστάμενων κατά
την εργασία κινδύνων, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα Νομοθεσία.
Άρθρο 3. Συνεργασία Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να
συνεργάζεται με τον Τεχνικό Ασφαλείας της Επιχείρησης, πραγματοποιώντας
κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
Άρθρο 4. Ηθική Ανεξαρτησία/ Επίλυση Διαφορών
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 Τεχνικού
Αφελείας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. (παρ.7 άρθρο 18 Ν.3850/2010).
Σε περίπτωση που ο εργοδότης διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και
συμβουλές του Ιατρού Εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) ή στον
εκπρόσωπο των εργαζομένων . Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από
τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. (παρ.4 άρθρο 20 Ν.3850/2010).

Άρθρο 5. Ιατρικό/ Επιχειρησιακό Απόρρητο
Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό
απόρρητο.
Άρθρο 6. Χρόνος Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας
Ο χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα κατανεμηθεί κατά μήνα με
κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των
Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε) ή του εκπροσώπου των εργαζομένων για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία. Ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του ιατρός εργασίας στη
ΔΕΥΑΒ θα πρέπει να είναι 75 ώρες.
Άρθρο 7. Προσόντα Ιατρού Εργασίας/Δικαίωμα συμμετοχής
7.1 Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της
ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. (παρ.1
άρθρο 16 Ν.3850/2010).
7.2 Κατ’ εξαίρεση, και σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από Ιατρούς
με την ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τη
ισχύουσα Νομοθεσία ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν
την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.
Επισημαίνεται ότι ο Ιατρός της περίπτωσης αυτής μπορεί να ασκεί καθήκοντα
ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή
δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην
περιφέρεια αυτή. (παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.2
του άρθρου 29 του Ν.3996/2011).
Προς απόδειξη των παραπάνω προσόντων και προϋποθέσεων οι υποψήφιοι θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά στο
Άρθρο 3 «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του τεύχους «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ /
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Άρθρο 8. Τόπος παροχής των υπηρεσιών

Η παροχή των υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα γίνεται στο πλαίσιο των
επισκέψεων του ιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒ (σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα τόπου παροχής υπηρεσιών του ιατρού) . Κατά τις επισκέψεις
αυτές ο ιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει οριστεί σε κάθε
εγκατάσταση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ
Α/Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΥΑΒ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Σιδηρόπουλος
Κεντρικής 203 Χρήστος – Τεχνικός
ασφαλείας
Σιδηρόπουλος
Κτίριο Αποθήκης
Βενιζέλου 81 Χρήστος – Τεχνικός
ασφαλείας
Σιδηρόπουλος
Ταμείο Δημ. αγοράς Βέροιας Φιλίππου 25 Χρήστος – Τεχνικός
ασφαλείας
Σιδηρόπουλος
Ταμείο Δ.Κ. Μακροχωρίου Μακροχώρι
Χρήστος – Τεχνικός
ασφαλείας
Σιδηρόπουλος
Βιολογικός Καθαρισμός
Μακροχώρι
Χρήστος – Τεχνικός
Βέροιας
ασφαλείας

1 Κεντρικό κτίριο

2

3

4

5

Άρθρο 9. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος αρχής γενομένης από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 10. Εγγυήσεις
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της
σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού
τιμήματος διάρκειας ίσης με το χρόνο της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθεται υπό μορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμματίου σύστασης
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την υπογραφή και του
τελευταίου πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών.
Άρθρο 11. Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με
όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου,
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων.

Άρθρο 12. Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια
Βέροιας.
Βέροια, 3 / 5 / 2018

Ο Συντάξας

Ι. Ε. ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
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ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης, Κριτήριο Κατακύρωσης
Η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :
α. του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών
σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
β. τις διατάξεις των άρθρων 328 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
γ. του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-17) και του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191/23-81980) όπως ισχύουν σήμερα.
δ. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε
με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με
την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά ανά ώρα χωρίς ΦΠΑ βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που
πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Άρθρο 2. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους
σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της
ΔΕΥΑΒ Κεντρικής 203, 59132 Βέροια έως την 29η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11:30 π.μ.
Άρθρο 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Α. Οι ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία
οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
2. Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

3. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται
από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
4. Δήλωση/ γνωστοποίηση για τυχόν απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση
ως Ιατροί Εργασίας καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον Ν.
3850/2010, άρθρο 9 παραγρ.4. Επίσης στην παρούσα Δήλωση οι υποψήφιοι θα
πρέπει να αναφέρουν και τυχόν απασχόλησή τους με σύμβαση ή άλλη σχέση
εργασίας με οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
5. Έγγραφη άδεια της Διοίκησης του Ασφαλιστικού Φορέα με την οποία θα
επιτρέπεται στον Ιατρό η άσκηση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην ΔΕΥΑΒ
(μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι
ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος.
Β. Οι ΙΑΤΡΟΙ της παραγρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010, οφείλουν να
προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
2. Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
3. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
4. Δήλωση/ γνωστοποίηση για τυχόν απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση ως
Ιατροί Εργασίας καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 3850/2010,
άρθρο 9 παραγρ.4. Επίσης στην παρούσα Δήλωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να
αναφέρουν και τυχόν απασχόλησή τους με σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
5. Έγγραφη άδεια της Διοίκησης του Ασφαλιστικού Φορέα με την οποία θα
επιτρέπεται η στον Ιατρό άσκηση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην ΔΕΥΑΡ ( μόνο
στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας με
οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα).
6. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατροί Εργασίας, που να έχουν
κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Επισημαίνεται ότι από τις εν λόγω βεβαιώσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται
επαρκώς και με σαφήνεια οι απαιτούμενες προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010,
άρθρο 16 παραγρ.2
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι
ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος
Άρθρο 4. Φάκελος Προσφοράς
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέσα σε καλά
σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» /
ΥΠΟΨΙΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
- Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο
σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.)
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα :
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (σύμφωνα με το παραπάνω Άρθρο 3).

2. Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του. Οι οικονομικές προσφορές θα
συνταχθούν στο «ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» το οποίο
επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Σε
αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.
Άρθρο 5. Διευκρινίσεις υποβολής εγγράφων ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα ζητούμενα από την παρούσα Πιστοποιητικά – Δικαιολογητικά - Δηλώσεις
κ.λ.π υποβάλλονται - επί ποινή αποκλεισμού - σύμφωνα με τα παρακάτω :
5.1. Ως Υπεύθυνη δήλωση νοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού
συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας προέλευσης του το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα
Ελληνικά είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 36 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Σε περίπτωση Νομικού προσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε
αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο το οικείο εξουσιοδοτικό έγγραφο ή
ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από
δικηγόρο ή από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ του Άρθρου 1 του
Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α.)
Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες,
δύναται να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και θα
συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «δήλωση», κλπ,
εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.
5.2. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον υποβληθούν νομίμως
επικυρωμένα είτε από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσης του εγγράφου,
είτε από το Προξενείο της χώρας προέλευσης του εγγράφου στην Ελλάδα, είτε με την
επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61
(που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους,
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 36 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Ιδιωτικά αλλοδαπά έγγραφα γίνονται δεκτά είτε πρωτότυπα, είτε σε απλά
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον τα έγγραφα αυτά προηγουμένως έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο (Άρθρο 1 Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α), συνοδευόμενα από
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο, κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.Π. . και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
5.3. Έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις δηλώσεις κλπ τα οποία έχουν εκδοθεί
από Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του
ετήσιου προϋπολογισμού τους, Δικαστήρια όλων των βαθμών, Δημόσιες
Επιχειρήσεις και οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005, ΟΤΑ καθώς Νομικά

Πρόσωπα και Επιχειρήσεις ΟΤΑ, υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους και σε
απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών (Άρθρο 1 του Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α).
5.4. Ιδιωτικά έγγραφα (πλην των αλλοδαπών ιδιωτικών εγγράφων)
υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους και σε απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα αυτών εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από
δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που αναφέρονται
στο προηγ εδαφ 12.10.4 (Άρθρο 1 του Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74΄Α).
5.5. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική
Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα των Συμβάσεων
καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6. Αξιολόγηση Προσφορών - Κριτήριο Κατακύρωσης - Ποσότητες
κατακύρωσης
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά ανά ώρα χωρίς ΦΠΑ βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που
πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι οι συμφωνία με
τους όρους στα τεύχη «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» και «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ /
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας Πρόσκλησης.
Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι ή όροι επί
ποινή αποκλεισμού, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν λόγο απόρριψης
των προσφορών.
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού
προϋπολογισμού
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη
χαμηλότερη τιμή, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάμεσα στις προσφορές
που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση σε Ιατρό με την ειδικότητα της
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα επιλεγεί από τους συμμετέχοντες
ΙΑΤΡΟΥΣ της παραγρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2010 που πληρούν τις
προϋποθέσεις του Νόμου και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
Άρθρο 7. Σύμβαση - Ισχύς Σύμβασης / Συμπληρωματική Σύμβαση
Ο ΙΑΤΡΟΣ στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία καλείται για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή
της.
Δεδομένου της απαιτούμενης γνωστοποίησης της σύμβασης στην αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας (Ν. 3850/2010 άρθρο 9. παραγρ. 4, 6, 7) η έναρξη ισχύος
της σύμβασης δύναται να μετατεθεί σύμφωνα με την ημερομηνία
γνωστοποίησής της στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Για την ΔΕΥΑΒ η αναφερόμενη μετάθεση του χρόνου έναρξης εκτέλεσης της
σύμβασης εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του
αρμόδιου οργάνου.
Επίσης, η σύμβαση δύναται να παραταθεί μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού
αντικειμένου ήτοι των παραπάνω αναφερόμενων ζητούμενων ωρών, και με τους
ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του
τιμήματος χωρίς την δυνατότητα προσαυξήσεων.

Η αναφερόμενη παράταση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν
σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλόμενων μερών.
Για την ΔΕΥΑΒ η εν λόγω παράταση εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κατόπιν
σχετικής εισήγησης του αρμόδιου οργάνου.
Εφόσον κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης η ΔΕΥΑΒ προσλάβει
προσωπικό τακτικό ή έκτακτο, με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
ο ανάδοχος ΙΑΤΡΟΣ οφείλει, κατόπιν υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης, να
παρέχει υπηρεσίες με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος, για τον νέο αριθμό των εργαζομένων.
Άρθρο 8. Παραλαβή
Η παραλαβή των εργασιών και η διαδικασία παραλαβής αυτών, γίνεται με όσα
καθορίζονται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τα τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης
καθώς και την ισχύουσα Νομοθεσία. Για την παραλαβή θα συντάσσεται «Βεβαίωση
καλής εκτέλεσης εργασιών».
Άρθρο 9. Χρόνος & Τόπος παροχής των υπηρεσιών
Ο Ιατρός Εργασίας θα παρέχει τις υπηρεσίες κατά μήνα όπως ορίζει η
ισχύουσα Νομοθεσία (κατόπιν της κοινής συμφωνίας του εργοδότη και της
Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε) ή του εκπροσώπου
των εργαζομένων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία). Τόπος παροχής των
υπηρεσιών είναι οι Εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΒ, όπως αυτές περιγράφονται στο
Άρθρο 8 «Τόπος παροχής των υπηρεσιών», του τεύχους της «ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
Άρθρο 10. Πληρωμή-Κρατήσεις
α) Η πληρωμή της παραδοθείσας υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά - αντίστοιχα
με την τμηματική παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής
υπηρεσιών και όχι για το συνολικό ποσό.
β) Η πληρωμή θα γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή των
εργασιών.
γ) Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό κατά την
έννοια εξαρτημένης εργασίας ή παροχής μισθωτών υπηρεσιών κατά το Εργατικό
Δίκαιο.
δ) Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, (0,06% υπέρ
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4§3 Ν.
4013 / 2011 όπως ισχύει), καθώς και με οποιαδήποτε νόμιμη κράτηση προκύψει
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την ΔΕΥΑΒ.
Άρθρο 11. Πληροφορίες-Δημοσιότητα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Τμήμα Προμηθειών (αρμόδιος κος Ιωάννης
Παντερμαράκης), προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κτίριο της
ΔΕΥΑΒ, Κεντρικής 203 Βέροια, στο τηλέφωνο 2331078814 και email : info@deyav.gr
Η παρούσα θα γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Βέροιας, θα αναρτηθεί στον
διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) καθώς και στην
ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ www.deyav.gr -από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την
παραλαμβάνουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά τη λήψη των εντύπων από το δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑΒ, οι
ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι
απαραίτητο να γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους και δ/νση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail) στην δ/νση : info@deyav.gr, προκειμένου να λαμβάνουν
άμεσα-εφόσον απαιτηθεί-ανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ
Βέροια, 3 / 5 / 2018

Ο Συντάξας

Ι. Ε. ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ

Ο Δ/της Τ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ )

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 27/2018

Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Προμηθειών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.Ετήσιο κόστος γιατρού εργασίας
Για την ανάθεση εργασιών ιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων ωρών εργασίας
του λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΒ και η κατηγορία επικινδυνότητας της
εργασίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το κόστος του ιατρού εργασίας για την ΔΕΥΑΒ
υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 3.000,00 € σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Υπηρεσία

Ώρες / έτος

Ενδεικτική Τιμή
ώρας (€)

Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ

Ιατρός εργασίας

75

40,00

3.000,00

Σύνολο
ΦΠΑ (24%) *
Γενικό σύνολο

3.000,00
0
3.000,00

Το κόστος θα βαρύνει τον ΚΑ 61.00.05 « Αμοιβές και έξοδα ιατρών » του προϋπολογισμού της
ΔΕΥΑΒ οικ. έτους 2015 .

(*) Απαλλαγή από το ΦΠΑ
Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται από ΦΠΑ το (ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 και
αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ).
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Ο Συντάξας

Ι. Ε. ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ

Ο Δ/της Τ.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ )

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ».

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Μελέτης: 27 / 2018

Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Προμηθειών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπηρεσία

Ώρες / έτος

Ενδεικτική Τιμή
ώρας (€)

Ιατρός εργασίας

75

……………

Κόστος (€) άνευ ΦΠΑ

Σύνολο

……………….
……………..
0
…………….

ΦΠΑ (24%) *
Γενικό σύνολο

Ολογράφως: ……………………………………………………………………………………………….

(*) Απαλλαγή από το ΦΠΑ
Οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται από ΦΠΑ το (ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 και
αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ).

Βέροια, …… / 5 / 2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΙΑΤΡΟΣ

