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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στο Δήμο Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις  σχετικές  διατάξεις  του  N.3852/07-06-10  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης,  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)

2. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2017, που προβλέπει πίστωση
10.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 10-6117.002 για «Αμοιβή Ιατρού Εργασίας».

3. Την Α-1127 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 8.000,00€ σε βάρος του παραπάνω ΚΑ.
4. Την  υπ’  αριθμό  458/17  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  εγκρίνει  τη  δαπάνη  και  ψηφίζει

πίστωση ποσό 8.000,00€ στον Κ.Α. 10-6117.002 για την κάλυψη των σχετικών δαπανών 
5. Την υπ’ αριθμό 32261/14-06-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Το  Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/02.06.2010 τεύχος Α) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την

ασφάλεια των εργαζομένων.
7. Το Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/85) "Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων".
8. Το Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/88) "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού

εργασίας,  επίπεδο  γνώσεων  και  ειδικότητα  τεχνικού  ασφαλείας  για  τις  επιχειρήσεις  (ή  ΟΤΑ),
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 του Ν.1568/85".

9. Το  Π.Δ.  17/1996  (ΦΕΚ  11/Α/96) "Μέτρα  για  την  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  της  υγείας  των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ".

10. Το  Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99) "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)".

11. Το Εγγ. ΥΠΕΣ 69521/07 (+68916)/2008.
12. Τη με αρ.Πρωτ.εγκύκλιο του  Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλ.130297/15.7.96  : «Εγκύκλιος εφαρμογής

ΠΔ 17/1996  "Mέτρα  για  την  βελτίωση  της  ασφάλειας  και  της  υγείας  των  εργαζομένων  κατά  την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK».

13. Την ΥΑ 88555/3293/1988 "Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των N.Π.Δ.Δ. και των
O.T.A."

14. Την  υπ’αρ.  27166/9-2-2017  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Σ.Ε.Π.Ε.) .

15. Την κατηγοριοποίηση του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από την παρ. 1 του
άρθρου 21 του Ν.3850/2010, που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις
ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις κατηγορίες
(ή  ΟΤΑ)  που  κατανέμονται  κατά  μήνα  με  κοινή  συμφωνία  εργοδότη  και  Επιτροπής  Υγιεινής  και
Ασφάλειας της Εργασίας.  

16. Την  υπ’  αριθμ.  100/27-03-2017  Απόφαση  Δημάρχου  Χανίων  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

17. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

     να υποβάλλετε την προσφορά σας για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στον
Δήμο  Χανίων  διάρκειας  ενός  έτους  και  με  κριτήριο  επιλογής  τη  χαμηλότερη  προσφερόμενη  τιμή,
προϋπολογισμού έως 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές
προδιαγραφές όπως έχουν συνταχθεί από την  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.
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Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας ωρών απασχόλησης από όπου προκύπτει ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος
χρόνος απασχόλησης του γιατρού εργασίας είναι 368 ώρες.
Η παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε
φορά.
Οι υποψήφιοι  πρέπει να: 
α)  κατέχουν νόμιμη αδειοδότηση 
β)  μπορούν ν’ ασκήσουν  τα  καθήκοντα του  ιατρού εργασίας  κατά τα  οριζόμενα  στην  κείμενη νομοθεσία
(Ν.3850/2010)

                                                
Παρακαλούμε  να  υποβάλλετε  την  οικονομική  προσφορά  σας,  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  Χανίων,  στη
διεύθυνση Κυδωνίας 29, έως και την Τετάρτη 19/07/2017 ώρα 12:00 π.μ, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα
αναφέρει επάνω: 

Για Γραφείο Προμηθειών, 
Προσφορά για «Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας στο Δήμο Χανίων»
Υπόψη κας Παπαδομανωλάκη Παναγιώτας   

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα  με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
που θέτει η Υπηρεσία.
2.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  Εφόσον  πρόκειται  για  εταιρείες  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια  (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
5.  Εφόσον πρόκειται  για  νομικό  πρόσωπο,  αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης  και  εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
6. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3850/2010.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

   ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  :
1. Δήμαρχο Χανίων
2. Αντιδήμαρχο Χανίων κ.  Βλαχάκη Μιχαήλ
3.   Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Συνημμένα:
1. Τεχνική Περιγραφή
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