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                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

               (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 

                           Ηράκλειο    06/12/2016                                                                                        

 

                            Αρ. Πρωτ    6025/Φ70 
 

 

 

ΠΡΟΣ:  
Δήμο Ηρακλείου 

Επιμελητήριο   

Θυροκόλληση  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                           
 

 
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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

εφαρμογή του Ν. 4009/2011.  

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/01-02-1995 τεύχος Α’). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 

τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-

2014) και με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-

10-2015). 

 Τις διατάξεις του N.3886/2010  «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών 

προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

 Τις διατάξεις του  Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία 

και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 Τις 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». 

Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 

Ταχ. Θυρίδα :1939 

Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη 

Τηλ.  : 2810379307  
Φαξ   : 2810379395 
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 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση της Ενιαίας Αρχής Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 134-138 και 157 του Ν.4281/2014 «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 Το άρθρο 3 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 

111 Α/7-5-14) :Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ) 

 Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/74) "Περί Λογιστικού των 

Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.369/1976. 

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

Διατάκτες», όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 3943/2011 και 

από το ΦΕΚ Α 209/10-12-2010 που αφορά την διόρθωση σφαλμάτων του 

Π.Δ. 

 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 

 

 

1. Τον Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης των ετών 2016 - 2017 και τον ΚΑΕ 0439.  

2. Το με ημερομηνία 02/12/2016 (ΑΔΑΜ:16REQ005496305) εγκεκριμένο Αίτημα 

της Δ/νσης Οικονομικού 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, 

 
ΚΑΛΕΙ 

όλους τους ενδιαφερόμενους  να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές   
 

CPV: 8512000-3 

Κωδικός ΝUTS:ΕL431 

 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €1.935,48 πλέον ΦΠΑ 24%, 

ήτοι  2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24 %. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ  0439 των ετών 2016 – 2017 

 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2016 με αρ. πρωτ. 5922/Φ80/02-

12-2016 και αύξοντα αριθμό καταχώρησης 419 (ΑΔΑ: ΩΛΝΕ4691Ο3-ΨΘΜ) στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. 

 

Συνολική διάρκεια σύμβασης : ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

 

 

16PROC005517110 2016-12-06

ΑΔΑ: 72614691Ο3-Π4Ζ



3 

 

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

 
 

Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 είναι 

οι Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και  5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις 

λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 

αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 

εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

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 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει η οποία 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: 

 

-Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης, 

 -Nα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:  

 Δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 

να αποκλεισθούν από την ανάληψη δημόσιας σύμβασης.  

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 
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 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, καθώς και το εδικό 

επάγγελμά τους που πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού. 

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης, 

 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους 

διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους. 

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως: το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε) επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων (για Ο.Ε. και Ε.Ε), καθώς επίσης και στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή 

τους την  Α.Ε και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν 

προκύπτει από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών 

η κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
4.  Οικονομική προσφορά. 

 

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 
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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.   

 

Το ΤΕΙ Κρήτης απασχολεί σήμερα στο Ηράκλειο 232 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 

Έως 500  

 

0,8 

 

 

0,6 

 

 

0,4 

501 έως 1000 

1001 έως 5000 

5001 και άνω 

 

Ο χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας  είναι 92,80 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 θα γίνουν δεκτές εφόσον πληρούν όλους τους όρους της 

πρόσκλησης. 

 Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται το αργότερο ως την Τρίτη 13/12/2016 

και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. 

 Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα ελεγχθούν την ίδια ημέρα με την λήξη της 

παραλαβής. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη μόνο βάσει τιμής προσφορά.  

 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει:  

1. Φορολογική ενημερότητα 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα 

3. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του 

Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 με το οποίο να 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους, κατά το οριζόμενα  στην παράγραφο 2 του  άρθρου 75 του 

Ν.4412/2016. 

 

 

Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη 

παρακάτω διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 

Κτίριο Διοίκησης 

Τ.Θ.1939, Τ.Κ. 71004 

Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης 

16PROC005517110 2016-12-06

ΑΔΑ: 72614691Ο3-Π4Ζ



6 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ΤΕΙ Κρήτης: www.teicrete.gr, και έχει θυροκολληθεί στο Ίδρυμα. 

Επίσης  θα αναρτηθεί στις 06/12/2016 για να λάβει ΑΔΑ στον ιστότοπο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  για να λάβει ΑΔΑΜ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το ΤΕΙ 

Κρήτης καθημερινά, 12.00-14.00 μ.μ. και συγκεκριμένα από την Δαμιανάκη Μαρία 

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810379307, fax:2810-379395, e-

mail:mariadam@staff.teicrete.gr ).  

 

                                                             
 

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

                                  

 

 

                           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC005517110 2016-12-06

http://www.teicrete.gr/
ΑΔΑ: 72614691Ο3-Π4Ζ


		2016-12-06T11:38:15+0200
	Athens




