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        Ηράκλειο : 08/04/2015 
        Αρ. Πρωτ. : 867 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
 

«Απευθείας ανάθεση για το έργο παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρό 
Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ) στη ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη συμφερότερη προσφορά». 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. 
 
 
Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ :  
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

2. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-
7- 2007). 

3. Το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/2-11-2001) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών 
µονάδων υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

5. Το Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου 
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» άρθρο 27 παρ.11.  

6. Το Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων». 

7. Το Ν. 1568/1985 ΦΕΚ 177 τ. α, της 18.10.1985 (Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων). διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του παρόντος, σύµφωνα µε την 
ΥΑ 88555/3293/88 µε τον όρο «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται και το Δηµόσιο, 
τα ΝΠΔΔ και οι ΟΤΑ.  

8. Την υπ΄αριθµ. 88555/3293/1988 Υπουργική απόφαση – Επέκταση των διατάξεων 
του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» και στο Δηµόσιο, τα 
Ν.Π.Δ.Δ και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία κυρώθηκε µε το 
άρθρο 36 του Ν. 1836 / 1989 (ΦΕΚ 79/Α/14.03.1989).  

9. Το Π.Δ 294/1988 (ΦΕΚ /Α/138) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα 
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 
1 του Ν. 1568/85.  
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10. Το Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α/18.1.1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγίας 89/654/ΕΟΚ. 

11. Το Π.Δ. 159/99 (ΦΕΚ 157/Α/96) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κλπ (τροποποίηση Π.Δ. 17/96)». 

12. Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/18.01.1996) «Μέτρα για βελτίωση της ασφαλείας και 
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ και στην τροποποίηση του µε το Π.∆. 159/99 (ΦΕΚ 
157/Α/3.08.1999).  

13. Το Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8.05.2003) «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση 
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις).  

14. Του υπ’αριθμ. 116/17.03.2015 πρακτικού, απόφαση 7 του Δ.Σ. ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για 
έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών 
υγείας και ασφάλειας (Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ).  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 
1) Απευθείας ανάθεση διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές , για την ανάδειξη 
αναδόχου παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό 
Ασφαλείας), ως εξής : 
 
Α) έναν (1) ιατρό εργασίας, ο οποίος αναλαµβάνει χρέη γιατρού εργασίας, σύµφωνα µε την 
σχετική νοµοθεσία και 
Β) έναν (1) τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα αναλάβει την άσκηση του έργου του τεχνικού 
ασφάλειας, για το προσωπικό της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
παρούσα προκήρυξη.  
 
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης είκοσι χιλιάδες ευρώ (5.000 €) πλέον. Φ.Π.Α, από 
πιστώσεις του λογ/μού 6101 και 6100 του προϋπολογισμού του 2015, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφερότερη προσφορά για ένα ( 1 ) έτος από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με μονομερές δικαίωμα τρίμηνης παράτασης με τη 
σύμφωνη γνώμη των αναδόχων. 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Λ. Πλαστήρα & 
Ρωμανού (κτίριο Ε – 1ος όροφος) σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 27η Απριλίου 2015 και 
ώρα 14:00 μ.μ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την 28η Απριλίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ 
ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. απόφαση 24, 
πρακτικό 109Β.   
 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 

 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου»  

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: .. …..  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: 
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Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού . 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη .  

Η παρούσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 
Ηρακλείου καθώς και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://diavgeia.gov.gr/).  

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της 
ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και πρέπει να περιλαμβάνει δυο επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:  

Α. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που 
αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργασιών, συγκεκριμένα πρέπει να κατατεθούν:  
 
1.Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της προκήρυξης τους 
οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα.  

 
2.Για τον τεχνικό ασφαλείας  
α). Επικυρωμένο  

Ι. πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 
(Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείµενο 
σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας 
(Τ.Ε.Ε.), η΄  
II. πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του εξωτερικού, 
που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 
διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, όταν αυτή προβλέπεται από την 
κείµενη νοµοθεσία, η΄  
III. πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµων σχολών του 
εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υποµηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας 
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), η΄  
IV. απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή µέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισµένης 
τεχνικής επαγγελµατικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του 
εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη.  

β). Βεβαίωση προϋπηρεσίας, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, 
για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για 
τους τεχνικούς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους 
τεχνικούς της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή.  
 
3.Για τον ιατρό εργασίας  

α) Πιστοποιητικό ιατρικού συλλόγου ότι ο ιατρός εργασίας κατέχει και ασκεί την 
ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, η’  
β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας για ιατρούς χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 
είχαν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και 
αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων. 

 
Β. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία. Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ. Οι προσφορές υποβάλλονται για το 
σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας (Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ). και ο ΦΠΑ 
θα αναφέρεται ξεχωριστά συμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1 :  
 
 

http://diavgeia.gov.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ιατρός εργασίας  3.000 

Τεχνικός Ασφαλείας 2.000 

Σύνολο προ ΦΠΑ 5.000 

ΦΠΑ 1.150 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.150 

 
 
Η κατακύρωση θα γίνει με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 
Ισχύς της σύμβασης είναι από την ημερομηνία υπογραφής της.  
 
 
 
 
 Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 
 

Ξυλούρης Ιωάννης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


