ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ)

ΣΗΣΛΟ: «Παξνρή ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο»

Αξηζ. Μειέηεο : 12/2019

ΈΣΟΤ 2019
Πξνϋπνινγηζκόο : 950,00€ ρσξίο ΦΠΑ
K.A.E : 61-00-99 ΠΟΟ 950,00€
Με ηδίνπο πόξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

ΣΖΛ 23910-21113, Φαμ: 23910-21114

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:0632/22-02-2019

ΜΔΛΔΣΖ
«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ »
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 950,00€
CPV: CPV 85141000-9

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
– Πξφζθιεζε
– Σερληθή Έθζεζε & πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
– Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο
– Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο
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ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ)

ΣΗΣΛΟ: «Παξνρή ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο»

Αξηζ. Μειέηεο : 12/2019

ΈΣΟΤ 2019

ΣΖΛ 23910-21113, Φαμ: 23910-21114

Πξνϋπνινγηζκόο : 950,00€ ρσξίο ΦΠΑ
K.A.E : 61-00-99 ΠΟΟ 950,00€
Με ηδίνπο πόξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
<<ΑΝΑΘΔΖ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ>>
Η Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο –Απνρέηεπζεο Υαιθεδφλνο (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.) ζε εθαξκνγή
ηνπ Ν.3850/2010, ηνπ Ν.1568/1985 θαη ηνπ Π.Γ 17/1996 χζηεξα απφ ηελ ......./2019
απφθαζε ηνπ Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ, πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη κε χκβαζε Παξνρήο
Αλεμαξηήησλ Τπεξεζηψλ , ζε έλαλ (1) ΗΑΣΡΟ ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ηεο
Γ.Δ.ΤΑ.Υ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Ν.3850/2010.
Η ζχκβαζε αθνξά δέθα επηά (17) εξγαδφκελνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ελληαθνζίσλ πελήληα επξώ (950,00€).
ΟΡΟΗ ΠΡΟΚΛΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΑΡΘΡΟ 1ν . Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, Γηαδηθαζία αλάζεζεο,
Κξηηήξην Καηαθύξσζεο
Η παξνρή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ζα αλαηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο :
– Σνπ Ν. 3850/2010 (ΦΔΚ 84Α) «Κύρωζη ηοσ Κώδικα νόμων για ηην σγεία και ηην
αζθάλεια ηων εργαζομένων», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ
θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ.
-Σν άξζξν 4 ηνπ Ν.1568/85 <<Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ>>.
-Σν Π.Γ. 17/96 <<Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ>>.
-Σνπ Νφκνπ 4412/2016 «Περί εκηελέζεως έργων , προμηθειών και σπηρεζιών».
– Σνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ 191/23-8-1980) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζε
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο».

Δπηρεηξήζεσλ

-Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3996/2011 (αλακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο Δπηζεσξεηψλ εξγαζίαο,
ξπζκίζεηο ζεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο).
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-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/95.
– Σεο ππ΄ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
-Σηο αλάγθεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθεδφλνο πνπ επηβάιινπλ ηελ αλσηέξσ δαπάλε ζχκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζκ. 12/2019 ζρεηηθή κειέηε.
-Σελ ππ’ αξηζκ. .../2019 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.
-Σσλ άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη

Κνηλνηήησλ».

– Σελ ππ’ αξηζκ...../2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. κε ηελ νπνία απεπζχλεη
αλνηρηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε Ιαηξνχ Δξγαζίαο κε
ζχκβαζε παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 01/04/2019
έσο 31/12/2019.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή αλά ώξα, κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ
πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν . Υξόλνο θαη ηόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζθξαγηζκέλε , ζην
Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Δπηρείξεζεο, ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΥ ζηελ Οδφ Σέξκα Δζληθήο
Αληίζηαζεο ζηελ Υαιθεδφλα - Θεζζαινλίθεο έσο ηελ ... ................................ 2019 εκέξα
....................
ΑΡΘΡΟ 3ν . Γηθαίσκα πκκεηνρήο
α. Ιαηξνί πνπ έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ
ΚΤΑ Τ7α/ΓΠ.νηθ.112498/18-8-2009.
β. Ιαηξνί νη νπνίνη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν.3762/2009 (ΦΔΚ 75/Α/15-5-2009)
εθηεινχλ θαζήθνληα ηαηξνχ εξγαζίαο ρσξίο λα θαηέρνπλ ηνλ ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο ηεο
ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο αιιά ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο.
γ. Ιαηξνί ρσξίο εηδηθφηεηα, νη νπνίνη θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 3762/2009 (ΦΔΚ
75/Α/15-5-2009) έρνπλ ζπλάςεη ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο κε
επηρεηξήζεηο θαη απνδεηθλχνπλ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ ζπλερψο επί επηά (7)
ηνπιάρηζηνλ έηε.
ΑΡΘΡΟ 4Ο Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Α. Σα ΦΤΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νθείινπλ
λα πξνζθνκίζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνύ:
1. Πηπρίν ή Γίπισκα ηαηξηθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο
αιινδαπήο
2. Άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο
3. Βεβαίσζε κέινπο ζηνλ νηθείν Ηαηξηθό ζύιινγν
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4. Άδεηα ηίηινπ εηδηθόηεηαο φπσο πηζηνπνηείηαη ζηνλ νηθείν Ιαηξηθφ ζχιινγν
5. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Ηαηξηθνύ ζπιιόγνπ φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί
πεηζαξρηθά
6. Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο γηα ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηαηξνχ εξγαζίαο θαη λα
αλαθέξεηαη ν ζπλνιηθφο πξαγκαηηθφο εηήζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο αλά εξγνδφηε
7. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη :
α). φια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη αθξηβή θαη ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο ΠΡΟΦΟΡΑ θαη
β). ε ΠΡΟΦΟΡΑ ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 01/04/2019 έσο ηηο 31/12/2019.
8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ζπκθσλεί κε ηνπο
φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο.
Σα μελφγισζζα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκεο κεηαθξάζεηο ηνπ
Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή ηεο Διιεληθήο Γηπισκαηηθήο Αξρήο ζην Δμσηεξηθφ.
Δπίζεο νη ηίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξάμε ε
βεβαίσζε ηνπ θαηά ην λφκν αξκφδην νξγάλνπ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ηζφηηκνη
πξνο ηνπο απνλεκφκελνπο απφ ηα Διιεληθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα.
Β. ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Οη εηαηξείεο πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνχ πνπ
πξνηείλνπλ κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη επηπιένλ Πηζηνπνηεηηθφ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986,
α)σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ
ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
2. δσξνδνθία,


απάηε,

1. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο,
2. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο,
3. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ,


γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά
νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο
βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ
ειίδα 4 απφ 16

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:



ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),
ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.).

β) σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
γ) σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ηειεί
ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
δ) σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη
επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο
θπξψζεηο. Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ
θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
ζη) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο:
1. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ.
ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη
δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.
2. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο
ηεο Δ.Π.Δ.


Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.
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Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη
λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε
ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ
δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή
θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα
ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ
δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ
έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν
θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί.
ΑΡΘΡΟ 5ν . Φάθεινο Πξνζθνξάο
Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή
απνθιεηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν
θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα:
«ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ»
ΤΠΟΦΗ : ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
– Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, ηειέθσλν ζηαζεξφ,
θαμ, θηλεηφ ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηεχζπλζε θ.ι.π.)
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Μέζα ζην θάθειν ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία
θαη εηδηθφηεξα :
1. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο .
2. ε θιεηζηφ ππνθάθειν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖΠΡΟΦΟΡΑ» ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ.
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζην
ΠΡΟΦΟΡΑ» ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα

«ΈΝΣΤΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΡΘΡΟ 6ν. Γιώζζα
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε
νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
Σα έγγξαθα ησλ πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα
απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
ΑΡΘΡΟ 7ν . Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ-Κξηηήξην Καηαθύξσζεο- Πνζόηεηεο
θαηαθύξσζεο
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.
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Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή αλά ψξα, κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 3850/2010 θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ΑΝΑΓΟΥΟΤ είλαη ε ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο.
Απνθιίζεηο απφ φξνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο απαξάβαηνη φξνη ή φξνη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ αηηία απφξξηςεο ησλ
πξνζθνξψλ.
Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο κε ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ θαηαθύξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηε ρακειόηεξε ηηκή αλά ώξα,
επί ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, αλάκεζα ζηηο πξνζθνξέο πνπ πιεξνύλ ηνπο
όξνπο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 8ν Αλάζεζε θαζεθόλησλ θαη δηαδηθαζία γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο
Η ΓΔΤΑΥ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο γηα ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο
ππεξεζηψλ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο δχλαηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ
ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο εθφζνλ δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο ππάιιεινο αλαιφγνπ
εηδηθφηεηαο.
Η αλάζεζε εξγαζηψλ ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη ηνπ Ν.3463/2006.
ΑΡΘΡΟ 9ν Υξόλνο -Σόπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ
Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ ηνπ
ηαηξνχ ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΤΑΥ (ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηφπνπ παξνρήο
ππεξεζηψλ ηνπ ηαηξνχ) θαη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν ηαηξφο ζα έρεη επαθέο κε ηνλ ππεχζπλν πνπ έρεη νξηζηεί ζε
θάζε εγθαηάζηαζε.
ΑΡΘΡΟ 10ν ύκβαζε-Ηζρύο ύκβαζεο/ πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε
Ο κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε ππεξεζία θαιείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη από ηηο 01/04/2019 έσο 31/12/2019.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε ζχκβαζε ιχλεηαη απηνκάησο θαη αδεκίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ
αλαθιεζεί ε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
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ΑΡΘΡΟ 11ν. Παξαιαβή
Η παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ, γίλεηαη κε φζα
θαζνξίδνληαη ζηα ηεχρε ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
Γηα ηελ παξαιαβή ζα ζπληάζζεηαη «Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών».
ΑΡΘΡΟ 12ν . Πιεξσκή
α/. Η ηηκνιφγεζε ηεο παξνρήο Τπεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά – αληίζηνηρα κε ηελ
ηκεκαηηθή παξάδνζή ηεο- θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη
φρη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ.
β/. Πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ε αξκφδηα επηηξνπή γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαιήο εθηέιεζεο ησλ
ππεξεζηψλ, ην νπνίν ζα δηαβηβάδεη ζην ινγηζηήξην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ε πιεξσκή ζα γίλεηε εληφο εμήληα (60) εκεξψλ.
γ/. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθεξφκελε απνδεκίσζε δελ απνηειεί κηζζφ θαηά ηελ έλλνηα
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή παξνρήο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαηά ην Δξγαηηθφ Γίθαην.
ΑΡΘΡΟ 13ν . Πιεξνθνξίεο-Γεκνζηόηεηα
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Τπεξεζίαο. (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.).
Η παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζηαιζεί ζηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο θαζψο
θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. θαη ζηνπ Γήκνπ Υαιθεδφλνο.
ΑΡΘΡΟ 14ν Δλζηάζεηο
Δλζηάζεηο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο ή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, ππνβάιινληαη κφλν
εγγξάθσο, κεηά ηελ απνζηνιή ηεο απφθαζεο ηνπ Γ. ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, εληφο πέληε
εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο αλαθνίλσζεο, ηνπ απνηειέζκαηνο εμέηαζεο θαη
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη ελζηάζεηο θαηαζέηνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Δπηρείξεζεο θαη απεπζχλνληαη πξνο ηνλ
Πξφεδξν ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαδηθαζίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ελζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη δηαθνξεηηθά, δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
ΑΡΘΡΟ 15ν Ηζρύο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ.
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ΑΡΘΡΟ 16ν Δγγπήζεηο
Γελ ρξεηάδεηαη πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο.
ΑΡΘΡΟ 17ν Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θαη
εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 18ν Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα Θεζζαινλίθεο.
ΑΡΘΡΟ 19ν Πιεξνθνξίεο
Πιεξνθνξίεο ζα δίδνληαη ζην ηει. 23910-21113 (εζση. 24 ) , ΦΑΞ: 23910/21114

Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ,
Υαιθεδφλα 28/01/2019
ΥΑΣΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑΥ
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Ο πληάμαο,
Υαιθεδφλα 28/01/2019
ΚΑΡΑΜΠΑ ΦΩΣΗΟ
Σερληθφο Αζθάιεηαο ηεο ΓΔΤΑΥ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ)
ΣΖΛ 23910-21113, Φαμ: 23910-21114

ΣΗΣΛΟ: «Παξνρή ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο»

Αξηζ. Μειέηεο : 12/2019

ΈΣΟΤ 2019
Πξνϋπνινγηζκόο : 950,00€ ρσξίο ΦΠΑ
K.A.E : 61-00-99 ΠΟΟ 950,00€
Με ηδίνπο πόξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ & ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ Ιαηξφ Δξγαζίαο
θαζνξίδεηαη θπξίσο κε ην Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177/Α), ην Π.∆. 294/88 (ΦΔΚ 138/Α), ην Π.∆.
16/96 (ΦΔΚ 10/Α), ην Ν.3580/2010 θαη ην Π.∆. 17/96(ΦΔΚ 11/Α).
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1568/1985 (Φ.Δ.Κ. 177/Α/1985) «Τγηεηλή
θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 17/1996 (Φ.Δ.Κ. 11/Α/1996)
«Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηεο Οδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ», ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ απαζρνινχλ θαηά εηήζην κέζν φξν πάλσ απφ 50 εξγαδφκελνπο ή φζεο έρνπλ έζησ θαη
έλα εξγαδφκελν εθφζνλ νη εξγαζίεο ηνπο είλαη ζρεηηθέο κε κφιπβδν, ακίαλην, βηνινγηθνχο
παξάγνληεο, θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο, ν εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί ηεο
ππεξεζίεο ηαηξνχ εξγαζίαο.
ην πιαίζην απηφ, ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ.Δ.Τ.Α.
Υαιθεδφλνο απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο ζηηο εξγαζίεο ηνπο ζηα δίθηπα χδξεπζεο,
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
Υαιθεδφλνο, ε Τπεξεζία καο είλαη ππνρξεσκέλε λα δηαζέηεη γηα ην πξνζσπηθφ ηεο ηαηξφ
εξγαζίαο, ζχκθσλα ηα φζα πξνβιέπνληαη παξαπάλσ θαη ζηα:
1. Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α’ /1.3.2012), Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή
ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο
κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ
Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο
κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε
δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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2. Π.Γ. 212/2006 ( ΦΔΚ 212/Α’/9.10.2006) Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία
83/477/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία
91/382/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ νδεγία 2003/18/ΔΚ ΣΟΤ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ.
3. Π.Γ. 186/1995 (ΦΔΚ 97/Α’ /30.5.1995) Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά
ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ 90/679/ΔΟΚ θαη
93/88/ΔΟΚ.
4. Π.Γ. 399/1994 (ΦΔΚ 221/Α’/19.12.1994), Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ
εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 90/394/ΔΟΚ.
5. Π.Γ. 70Α/1998 (ΦΔΚ 31/Α’/17.2.1988) Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά ηελ εξγαζία.
6. Π.Γ. 94/1987 (ΦΔΚ 54/Α’/ 22.4.1987) Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη
ζηνλ κεηαιιηθφ κφιπβδν θαη ηηο ελψζεηο ηφλησλ ηνπ θαηά ηελ εξγαζία.
Υξόλνο απαζρόιεζεο γηαηξνύ εξγαζίαο
Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ άξζξ.10 ηνπ Ν 3850/2010 θαζνξίδνληαη ζπληειεζηέο
απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αξηζκφ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δίλνπλ ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ γηαηξνχ εξγαζίαο.
Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ αλήθεη ζηελ
θαηεγνξία Γ (ρακειή επηθηλδπλφηεηα) κε ζπληειεζηή 0,4 , ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
ηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Β (κεζαία επηθηλδπλφηεηα) κε ζπληειεζηή 0,6 θαη ην
πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κε ζπληειεζηή
0,8.
Δλδεηθηηθόο Υξόλνο Απαζρόιεζεο
ΑΡΘΘΜΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ

ΩΡΕ
ΕΣΗΘΑ
ΕΡΓΑΘΑ

ΤΝΟΛΘΚΕ
ΩΡΕ
ΕΡΓΑΘΑ

10

0,4

4

4

4

0,6

2,4

2,4

Δργαηοηετνικό προζωπικό ζηο
Βιολογικό ζηαθμό

3

0,8

2,4

2,4

ΤΝΟΛΟ

17

8,8

8,8

Α/Α

ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ

1

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ

2
3

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2γ αξζξ. 21 Ν.3850/2010 ν ειάρηζηνο
πξαγκαηηθφο ρξφλνο εηήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζε θάζε πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 25 σξψλ εηεζίσο.
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Δπνκέλσο ν ειάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζα
πξέπεη λα είλαη 25,00 ψξεο. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο, θηλεηηθφηεηαο
θιπ ζα ππάξρεη έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Ιαηξνχ Δξγαζίαο.
Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 950,00€ θαη ζα βαξχλεη ηoλ Κ.Α.Δ. : 61-00-99
κε ηίηιν «ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΛΟΙΠΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ» ζηνλ
νπνίν ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 .
Αλάζεζε θαζεθόλησλ θαη δηαδηθαζία γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο
Η Γ.Δ.Τ.Α.Υ. πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο γηα ππνρξέσζε
ρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο δχλαηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο αλάζεζεο
ησλ θαζεθφλησλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο
εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο ππάιιεινο αλαιφγνπ
εηδηθφηεηαο.
Η αλάζεζε εξγαζηψλ ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/16 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα θαη ηνπ Ν.3463/2006.
Σόπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ
Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζην πιαίζην ησλ επηζθέςεσλ ηνπ
ηαηξνχ ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ. (ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα
ηφπνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ ηαηξνχ). Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο ν ηαηξφο ζα έρεη επαθέο
κε ηνλ ππεχζπλν πνπ έρεη νξηζηεί ζε θάζε εγθαηάζηαζε.
ΠΗΝΑΚΑ ΣΟΠΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΗΑΣΡΟΤ
Α/Α

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΕΤΑΥ

ΔΘΕΤΘΤΝΗ

ΤΠΕΤΘΤΝΟ

1

Έδξα ΓΔΤΑΥ

Φαλκηδόνα

κ. Τζερανίδης

2

Τπνθαηάζηεκα Αγίνπ Αζαλαζίνπ

3
4
5

Υποκαηάζηημα Κοσθαλίων
ΔΔΛ Κοσθαλίων
ΔΔΛ Ακροποηάμοσ

Άγιος
Αθανάζιος
Κοσθάλια
Κοσθάλια
Ακροπόηαμος

κα Τρακίδοσ
κα Βύζελη Φ.
κ. Ρικούδης Γ.
κ. Κοκαρίδης Γ.

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ηαηξνύ εξγαζίαο
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 17 θαη 18 ηνπ
Ν.3850/2010. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο είλαη ζπκβνπιεπηηθέο πξνο ηνλ εξγνδφηε, ηνπο
εξγαδνκέλνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ελψ επίζεο ν ηαηξφο εξγαζίαο έρεη ηελ
ππνρξέσζε επίβιεςεο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
1. πλνπηηθά, ν γηαηξόο εξγαζίαο ζα έρεη ζπκβνπιεπηηθό ξόιν θαη ξόιν
ππνδείμεσλ, κε άμνλεο ηα παξαθάησ:
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ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πγείαο θαη
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ,
ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιψλ θαη πξνκήζεηαο
κέζσλ εμνπιηζκνχ, θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη
πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηεπζέηεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
νξγάλσζεο θαξκαθείνπ θαη ππεξεζίαο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ,
αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή
κφληκα, θαζψο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθφκε θαη κε ππφδεημε αλακφξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.

Ο ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδφηε, ζηνπο εξγαδνκέλνπο
θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ν
ηαηξφο εξγαζίαο θαηαρσξεί ζην εηδηθφ βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3850/2010. Ο
εξγνδφηεο ιακβάλεη γλψζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζε απηφ ην
βηβιίν. (παξ.1 άξζξν 17 Ν.3850/2010)
Ο ηαηξφο εξγαζίαο πξνβαίλεη ζε ηαηξηθφ έιεγρν ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθφ κε ηε ζέζε
εξγαζίαο ηνπο, κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπο ή ηελ αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε
πεξηνδηθφ ηαηξηθφ έιεγρν. Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ θαη κεηξήζεσλ
παξαγφλησλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θάζε
θνξά. Δθηηκά ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία,
αμηνινγεί θαη θαηαρσξεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, εθδίδεη βεβαίσζε ησλ
παξαπάλσ εθηηκήζεσλ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ εξγνδφηε.
2. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ γηαηξνύ εξγαζίαο:
Ο ηαηξφο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ησλ αηπρεκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ:










επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε
πξνηείλεη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο
επεμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο
εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιχεη θαη
αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ησλ
αζζελεηψλ απηψλ
επηβιέπεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλφλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πξφιεςήο ηνπο
παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λφζνπ
εθηειεί πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκφδηαο
δηεχζπλζεο πγηεηλήο ηεο λνκαξρίαο, φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε.

3. Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη επηρεηξεζηαθό
απόξξεην.
4. Ο ηαηξόο εξγαζίαο αλαγγέιιεη κέζσ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Δπηζεώξεζε
Δξγαζίαο αζζέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία.
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5. Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη από ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο
εξγαδνκέλνπο γηα νπνηνδήπνηε παξάγνληα ζην ρώξν εξγαζίαο πνπ έρεη
επίπησζε ζηελ πγεία.
6. Ζ επίβιεςε ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο δελ κπνξεί λα
ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γη’ απηνύο θαη πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ σξώλ εξγαζίαο ηνπο.
7. Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία
απέλαληη ζηνλ εξγνδόηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ
εξγνδόηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν
θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ ηαηξνύ
εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε.
8. Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ
ηνπ εξγνδόηε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθόζνλ ε επηρείξεζε
δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο
εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. ηε
ζπλέρεηα ν ηαηξόο εξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα
ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ απηήο βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε.
9. Γηα θάζε εξγαδόκελν ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό
θάθειν.
Δπηπιένλ θαζηεξψλεηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν, αηνκηθφ βηβιηάξην
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαηξηθψλ θαη
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ, θάζε θνξά πνπ εξγαδφκελνο ππνβάιιεηαη ζε αληίζηνηρεο
εμεηάζεηο. Γηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ηνπ θαθέινπ θαη ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ ηνπ
εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη νη
ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδφκελνο, θαζψο θαη ν ίδηνο
ν εξγαδφκελνο.
ε θάζε πεξίπησζε παχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ην βηβιηάξην παξαδίδεηαη ζηνλ
εξγαδφκελν πνπ αθνξά.
10. Ο γηαηξόο εξγαζίαο ζπκπιεξώλεη ην Βηβιίν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο πνπ ηεξεί ε
Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο, από ηνλ λόκν, δηαηάμεηο.
Γηάξθεηα ζύκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηηο 01/04/2019) έσο 31/12/2019.

Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ,
Υαιθεδφλα 28/01/2019
ΥΑΣΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑΥ
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Ο πληάμαο,
Υαιθεδφλα 28/01/2019
ΚΑΡΑΜΠΑ ΦΩΣΗΟ
Σερληθφο Αζθάιεηαο ηεο ΓΔΤΑΥ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ)

ΣΗΣΛΟ: «Παξνρή ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο»

Αξηζ. Μειέηεο : 12/2019

ΈΣΟΤ 2019
Πξνϋπνινγηζκόο : 950,00€ ρσξίο ΦΠΑ
K.A.E : 61-00-99 ΠΟΟ 950,00€
Με ηδίνπο πόξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

ΣΖΛ 23910-21113, Φαμ: 23910-21114

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ηαηξνχ εξγαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ σξψλ
εξγαζίαο ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γ.Δ.Τ.Α.Υ. θαη ε
θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ην θφζηνο
ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο γηα ηελ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ
ελληαθνζίσλ πελήληα επξψ (950,00 €) ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΤΠΗΡΕΘΑ

ΩΡΕ/ΕΣΟ

ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΗ
ΣΘΜΗ ΩΡΑ(€)

Ιαηρός Δργαζίας

25

38,00
ύνολο :

ΚΟΣΟ
(€) ΑΝΕΤ
ΦΠΑ
950,00
950,00

Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 950,00€ θαη ζα βαξχλεη ηoλ Κ.Α.Δ.: 61-00-99
κε ηίηιν «ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΛΟΙΠΧΝ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ» ζηνλ
νπνίν ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2018 .
2. Απαιιαγή από ην ΦΠΑ (*)
Οη ηαηξνί εξγαζίαο απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α.
(ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 θαη αξηζ.297/08 Γλσκνδφηεζεο ηνπ
Ν..Κ).

Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ,
Υαιθεδφλα 28/01/2019
ΥΑΣΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑΥ

ειίδα 15 απφ 16

Ο πληάμαο,
Υαιθεδφλα 28/01/2019
ΚΑΡΑΜΠΑ ΦΩΣΗΟ
Σερληθφο Αζθάιεηαο ηεο ΓΔΤΑΥ

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
ΥΑΛΚΖΓΟΝΟ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ)

ΣΗΣΛΟ: «Παξνρή ππεξεζηώλ Ηαηξνύ Δξγαζίαο»

Αξηζ. Μειέηεο : 12/2019

ΈΣΟΤ 2019
Πξνϋπνινγηζκόο : 950,00€ ρσξίο ΦΠΑ
K.A.E : 61-00-99 ΠΟΟ 950,00€
Με ηδίνπο πόξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.

ΣΖΛ 23910-21113, Φαμ: 23910-21114

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΤΠΗΡΕΘΑ

ΩΡΕ/ΕΣΟ

Ιαηρός Δργαζίας

25

ΕΝΔΕΘΚΣΘΚΗ
ΣΘΜΗ ΩΡΑ(€)

ΚΟΣΟ
(€) ΑΝΕΤ
ΦΠΑ

ύνολο :

ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Οη ηαηξνί εξγαζίαο απαιιάζζνληαη απφ ην Φ.Π.Α.
(ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008 θαη αξηζ.297/08 Γλσκνδφηεζεο ηνπ
Ν..Κ).
………………/ …… / 2019
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ,
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ,
Υαιθεδφλα 28/01/2019
ΥΑΣΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
Πξφεδξνο ηεο ΓΔΤΑΥ

ειίδα 16 απφ 16

