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                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

               (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 

                           Ηράκλειο    14/12/2015                                                                                        

 

                            Αρ. Πρωτ      6485/Φ70 
 

 

 

ΠΡΟΣ:  
Δήμο Ηρακλείου 

Επιμελητήριο   

Θυροκόλληση  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                          (cpv: 8512000-3) 

 
Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης) αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 

 Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 που εξακολουθούν να ισχύουν μετά την εφαρμογή 

του Ν. 4009/2011. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και εποπτείας…-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 Του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

 Τις διατάξεις του  Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 3943/2011 και διορθώθηκε από το 

ΦΕΚ Α 209/10-12-2010.  

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 
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 Τις διατάξεις του  ΠΔ 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/39/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ 

2. Την με αριθμό 70/07-12-2015  Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης. 

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες 

 
και προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος από 

την υπογραφή της σύμβασης, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και στα 

Χανιά, 

 
ΚΑΛΕΙ 

όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν κλειστή  προσφορά μέχρι την Παρασκευή 18 

Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30 στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο κτίριο 

της Διοίκησης. 

Το άνοιγμα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από ομάδα εργασίας του 

Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας την ίδια ημέρα με την λήξη της παραλαβής στα 

γραφεία της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

Διεύθυνση Σταυρωμένος 
Ταχ.Κωδ. 71004, Ηράκλειο, Κρήτης 

Τηλ. 2810 – 379308 
Fax 2810 – 379328 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

α) Η λέξη «Προσφορά» 

β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) 

γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (βρίσκεται στην 1η σελίδα) 

δ) Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 , η οποία θα  φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-

26.03.2014), στην οποία να: 

Α) Αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης. 

Β) Δηλώνεται ότι: 

 Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 

1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
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 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με το άρθρο 16 

του 3850/2010) 

1. Πιστοποίηση από τον  Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου για άσκηση ειδικότητας ιατρικής 

εργασίας. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι ιατροί εργασίας στον παραπάνω 

Ιατρικό Σύλλογο, το ΤΕΙ Κρήτης θα απευθυνθεί στους όμορους Νομούς. 

2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται έχουν 

δικαίωμα να ασκούν: 

 Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 3762/2009 

(Φ.Ε.Κ.75/ 15.05.2009) είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας 

με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών επί 

επτά τουλάχιστον έτη. 

 Οι ιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του Ν. 3762/2009 (Φ.Ε.Κ.75/ 

15.05.2009)  εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να 

ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης 

ειδικότητας. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των 

συμβάσεων που έχουν συνάψει οι ενδιαφερόμενοι οι οποίες ήταν σε ισχύ την 

15-05-2009. 

3. Οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας όπως προσδιορίζονται από το Ν.1568/85 και το ΠΔ 

17/1996 μπορούν να παρέχονται και από ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα που 

ονομάζονται «Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης» (ΕΞΥΠΠ).Οι ΕΞΥΠΠ 

ασκούν τις αρμοδιότητες και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιατρού 

εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 

του ΠΔ 17/1996) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΥΠΠ 

 Άδεια λειτουργίας της ΕΞΥΠΠ 

 Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 , η οποία 

θα  φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-26.03.2014), ότι η ΕΞΥΠΠ διαθέτει το αναγκαίο 

προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό, 

καθώς επίσης τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό, ώστε να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό αυτό και για κάθε μία από 

τις επιχειρήσεις με τις οποίες συμβάλλονται.   

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Το ΤΕΙ Κρήτης απασχολεί σήμερα στο Ηράκλειο 215 άτομα μόνιμο προσωπικό και στη Σχολή 

Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Χανιά 51 άτομα μόνιμο προσωπικό και ανήκει στη Γ’ 

κατηγορία επικινδυνότητας όπως διαπιστώνεται από τον παρακάτω Πίνακα 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΏΡΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟ 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 

 ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ο χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας  είναι 106,40 ώρες ετησίως με βάση τον 

αριθμό εργαζομένων σήμερα  και την κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με  το άρθρο 21 

του ν. 3850/2010. 

Οι αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 

3850/2010. 

 

Οι προσφορές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ χωρίς και με το νόμιμο ΦΠΑ. Οι προσφορές 

ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €2.600,00 συμπεριλαμβανομένου 

του νόμιμου ΦΠΑ 23 %. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 των ετών 2015 – 2016 

 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2015, με αριθμό πρωτ.: 

6322/Φ80/09-12-2015 και αύξοντα αριθμό καταχώρισης  612 (ΑΔΑ 6Ν144691Ο3-Ν5Ο), 

στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.  

 

Μεταξύ του ΤΕΙ Κρήτης και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας ενός έτους. 

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι υπέρ δημοσίου και τρίτων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες κάθε μέρα σε ώρες γραφείου στα τηλέφωνα: 2810379307 (κ. 

Δαμιανάκη).  

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

                                  

 

 

                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 
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