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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
« ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου
Βέροιας έχοντας υπ΄όψη:
1) Τον Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-17) και τον Ν. 1069/80 όπως ισχύουν σήμερα.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147)
3) το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145)
4) Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3850/2010
5) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012
6) το υπ αριθ. 2149/3-05-2018 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ 18REQ003029347)
7) Την από 111/3-5-18 σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
6) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.00.05.01 «Αμοιβές και έξοδα
ιατρών 2018»
8) Το γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία της Επιχείρησης και ιδιαίτερα για την
κάλυψη της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, υπηρεσία η οποία
λόγω του κόστους της μπορεί να ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
9) Τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Βέροιας που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη σύμφωνα με
την υπ αριθ. 27/2018 σχετική μελέτη της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΥΑΒ, δαπάνης
για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, υπηρεσία η οποία λόγω του κόστους
της μπορεί να ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
10) Την υπ’ αρ. 112/2018 απόφασή του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (ΑΔΑ ΨΚΚΗΟΛΠ9-304)
13) Την 111/03-05-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΨ9ΩΟΛΠ9-ΗΨΥ)
14) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 61.00.05.01 «Αμοιβές και έξοδα
ιατρών 2018»
Ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης, προς σύναψη σύμβασης παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών, ιατρού εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο
επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή .
Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 79 υπαλλήλων, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, μαθητές ΤΕΙ, ΑΕΙ και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ
στο πλαίσιο πρακτικής άσκησής τους, εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. συνολικού
προϋπολογισμού € 3.000 χωρίς Φ.Π.Α.
Η Παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του Ν
3850/2010. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ αρθρ. 21 του παραπάνω
νόμου 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.
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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ιατροί που έχουν την ειδικότητα του ιατρού εργασίας όπως αυτά
προβλέπονται στην
ΚΥΑ Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18-8-2009
2. Ιατροί οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν. 3762/2009 ( ΦΕΚ 75/Α/15-52009 ) εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο
της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας
3. Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν. 3762/2009 (
ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009 ) έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού
εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών
συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Τα προσόντα και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσφορά των
ιατρικών υπηρεσιών είναι αυτά που αναφέρονται στον Ν.3996/2011 (άρθρο 29),
Ν.3850/2010 (άρθρου 16) του Ν .3418/2005 ( άρθρο 7), ήτοι
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο
της αλλοδαπής
2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί
πειθαρχικά
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και
να αναφέρεται ο συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις
του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο
Εξωτερικό .Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από
πράξη η βεβαίωση του κατά το νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται
ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο γιατρός εργασίας υποχρεούται να παρέχει συμβουλές και υποδείξεις στην
Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας και στους εργαζόμενους τις επιχείρησης σύμφωνα με αυτά που
ορίζονται στο άρθρο 9 του Ν. 1568/85.
Επίσης οφείλει να επιβλέπει την υγεία των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. σύμφωνα με
τα οριζόμενα του άρθρου 10 του Ν. 1568/85.
4. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο χρόνος απασχόλησης των ιατρών εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν 3850/2010 και το άρθρο 4 του ΠΔ 17/1996 απαιτείται δε η φυσική
παρουσία του Ιατρού εργασίας στην Επιχείρηση 75 ώρες ετησίως .
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με την 25/2017 μελέτη της
Τεχνικής Διεύθυνσης της ΔΕΥΑ Βέροιας .
Ο ιατρός εργασίας υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες σε εργαζόμενους της
Δ.Ε.Υ.Α.Β (79 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου, μαθητές
ΤΕΙ, ΑΕΙ και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ στο πλαίσιο πρακτικής άσκησής τους) για τις
οποίες ως πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησής του σύμφωνα με τον Ν.
3850/2010 ορίζονται οι 75 ώρες ετησίως
Για την καλύτερη διαμόρφωση άποψης των συνθηκών εργασίας των
εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν όλες τις
εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α..Β. πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος
Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας θα
έχει στη διάθεσή του και κατά τις ώρες απασχόλησής του κατάλληλα διαμορφωμένο
χώρο (ιατρείο) καθώς επίσης και όλα τα απαιτούμενα μέσα (συσκευές, φαρμακείο
κλπ).
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5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οικονομική προσφορά στην
οποία θα αναφέρεται η ωριαία αμοιβή τους το αργότερο μέχρι την Τρίτη 05/06/2017
ώρα 12:00 πμ στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ( Κεντρικής 203) στην
Βέροια τηλ: 2331078800 fax: 2331025172
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. και συγκεκριμένα στην Δ/νση :
Κεντρικής 203 Βέροια , είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή με
την ένδειξη « Ανάθεση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» .
Σε κάθε υποβαλλόμενη προσφορά θα συνυποβάλλονται τα παρακάτω σε
σφραγισμένο φάκελο :
Α) γραπτή προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή
αριθμητικώς και ολογράφως, και
Β) τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
• Αντίγραφο πτυχίου ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της
αλλοδαπής με ειδίκευση όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 (Προσόντα Ιατρού
Εργασίας) της παρούσας. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί
από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως
και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.
• Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
• Βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο και βεβαίωση της παρ. 2.Α.γ) του
άρθρου 29 του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 190 Α΄) στην οποία αναφέρεται ότι «Ιατρός
που περιλαμβάνεται στον ειδικό κατάλογο της περίπτωσης α΄ μπορεί να ασκεί
τα 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».
• Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας στην ιατρική της εργασίας.
• Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα
• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η αμοιβή του Ιατρού Εργασίας θα καταβληθεί σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις με
την υποβολή δελτίου παροχής υπηρεσιών.
Το ποσό της αμοιβής θα είναι καθαρό και σύμφωνα με το οριζόμενο στην
προσφορά του και δεν θα επιδέχεται αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
Ο μειοδότης οφείλει να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι €
150,00 όπως ορίζεται στο 157o Άρθρο του N.4281/2014.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και του Δήμου Βέροιας, στον ιστοχώρο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ στον
ιστοχώρο της επιχείρησης (www.deyav.gr) και θα αποσταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο
Ημαθίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΈΡΟΙΑΣ
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΒEΡΟΙΑΣ)
Τεχνική Διεύθυνση
Τμήμα Προμηθειών

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ».
Αρ. Πρωτ. 2554

Βέροια 24/05/2018
Αριθ. Μελέτης:

27 / 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
« ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Η ΔΕΥΑ Βέροιας πρόκειται να προσλάβει Ιατρό Εργασίας με Σύμβαση παροχής
υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την 112/2018 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης.
Η σύμβαση αφορά την ιατρική παρακολούθηση 79 υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου, μαθητές ΤΕΙ, ΑΕΙ και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ στο πλαίσιο
πρακτικής άσκησής τους συνολικού προϋπολογισμού € 3.000 χωρίς Φ.Π.Α.
Η Παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των Ν
3850/2010 και 4412/2016..
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Τα προσόντα και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσφορά των ιατρικών
υπηρεσιών είναι αυτά που αναφέρονται στον Ν. 3996/2011 (άρθρο 29) ,Ν.3850/2010 (άρθρου
16) του Ν .3418/2005 ( άρθρο 7), ήτοι
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της
αλλοδαπής
2. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος
3. Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
4. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί
πειθαρχικά
6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και να
αναφέρεται ο συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του
Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή της Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο Εξωτερικό.
Επίσης οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη η βεβαίωση
του κατά το νόμο αρμόδιο οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους
απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Για τον παραπάνω σκοπό, καλούνται με το παρόν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
στη ΔΕΥΑΒ και συγκεκριμένα στην Δ/νση : Κεντρικής 203 Βέροια (τηλ: 23310 / 78814 fax:
23310/25172) , είτε ιδιοχείρως , είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή με την ένδειξη «
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας», έως την Τρίτη 05/06/2017 ώρα 12:00 πμ
σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα παραπάνω απαιτούμενα
δικαιολογητικά την οικονομική προσφορά τους στην οποία θα αναφέρεται και η
ωριαία αμοιβή τους, καθώς και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής τους
ενημερότητας και αντίγραφο Ποινικού τους Μητρώου.
Περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους και οι αναλυτικοί όροι της σχετικής
Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 2554/24-06-2018), που έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, παρέχονται
στον Ιατρικό Σύλλογο Ημαθίας, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ (www.deyav.gr )
καθώς και από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ (τηλ: 23310 / 78814 fax: 23310/25172 ) τις εργάσιμες
μέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΛΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

