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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                    

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

28
ης 

Οκτωβρίου 99, τ.κ. 54642 

Πληροφ.: Αργυρώ Χαµουργιωτάκη 

Τηλέφωνο: 2310941777 εσωτ. 13 

agstyl1@otenet.gr  

 

                                                                             ΠΡΟΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσια ανάθεση 

καθηκόντων  ιατρού εργασίας για το έτος 2021 Ιδρύµατος, συνολικού ποσού 

2.384,00 € µε Φ.Π.Α 

 

Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 

118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγµατοποιήσει 

σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.5631/27.11.2020 (Α∆ΑΜ: 20REQ007780111) Εισήγηση  

της Υπηρεσίας, την υπ. αριθµ. 189/2020 Απόφαση ∆.Σ. (Α∆ΑΜ: 

20REQ007791448& Α∆Α: 6ΤΟ84691ΗΩ-ΛΕΜ), την ΑΑΥ 475/2020 

(αρ.πρωτ.5811/04.12.2020), για ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος 

για το 2021, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Η 

Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη είναι 2.384,00  € µε τον Φ.Π.Α 24%. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ώρες/έτος Τιµή ώρας Κόστος (χωρίς 

Φ.Π.Α) 

Κόστος  

(µε Φ.Π.Α) 

Ιατρός 

εργασίας 

75 25,6344 € 1.922,58 € 2.384,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ: 2.384,00 € 

 

Σύµφωνα µε το άρθ. 21 § 2 περ. γ’ ο ελάχιστος πραγµατικός χρόνος ετήσιας 

απασχόλησης  του ιατρού εργασίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των 75 ωρών .  
 

Το διοικητικό προσωπικό καθώς και το προσωπικό του ∆ηµοτικού Ιδρύµατος 

διαφόρων ειδικοτήτων του Ν.Π.∆.∆. ανήκει στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας και οι 

ετήσιες ώρες του ιατρού εργασίας για κάθε εργαζόµενο είναι από 0,4. 

 

Αυτή τη στιγµή στο Ίδρυµα εργάζονται (79 υπάλληλοι) : 

• 40 µόνιµοι και αορίστου 

• 31 ορισµένου χρόνου 
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• 5 µόνιµοι αποσπασµένοι από τον ∆ήµο 

• 3 Κοινωφελούς εργασίας τοποθετηµένοι από το ∆ήµο 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ώρες/έτος Τιµή ώρας Κόστος (χωρίς 

Φ.Π.Α) 

Κόστος  

(µε Φ.Π.Α) 

Ιατρός 

εργασίας 

75 25,6344 € 1.922,58 € 2.384,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ: 2.384,00 € 

 

Ο Ιατρό Εργασίας  ο οποίος ,σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει η κείµενη 

νοµοθεσία, πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 

1.    Είναι Ιατρός, µέλος του Ιατρικού Συλλόγου της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης 

2.    Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή 

πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο 

3.    Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόµιµα 

απαλλαγεί από αυτές 

Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 3850/2010 (άρθρο 16), έχουν δικαίωµα να ασκούν: 

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009, είχαν συµβάσεις παροχής 

υπηρεσιών ιατρού εργασίας µε επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση 

καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη. 

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009, εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς 

να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά 

τίτλο άλλης ειδικότητας. 

Οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας µπορούν να παρέχονται από ατοµικές επιχειρήσεις ή 

νοµικά πρόσωπα (ΕΞ.Υ.Π.Π.) σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3850/10. 

Το αντικείµενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόµενο στις 

διατάξεις του Ν. 3850/2010. 

Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.02.00.6117.2 µε τίτλο «Συµβάσεις έργων», του 

Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος οικονοµικού έτους 2021 και θα γίνει µε απευθείας 

ανάθεση ύστερα από έρευνα αγοράς, βάση της συµφερότερης από οικονοµική άποψη 

προσφοράς µόνο βάσει τιµής. Η ανάθεση θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 

209 παρ 9 του Ν.3463/2006 όπως συµπληρώθηκαν µε τον Ν.3731/23-12-2008 άρθρο 

20 παρ.9 και 10, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018. Η πληρωµή της σύµβασης θα γίνεται κάθε µήνα  µετά την παραλαβή 

του τιµολογίου µε κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 
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Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 

∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ σύµφωνα µε τον ισχύοντα 

νόµο 4412/2016. Η προσφορά µε τα δικαιολογητικά  θα πρέπει να κατατεθεί µέχρι 

την 17/12/2020, µε ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 

a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). 

Η προσφορά του οικονοµικού φορέα θα πρέπει να περιέχει:  

1.Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

Οι οικονοµικοί φορείς που λαµβάνουν µέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν 

να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

2. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ιατρικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο 

της αλλοδαπής 

3. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος 

4. Βεβαίωση µέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο 

5. Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο 

6. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιµωρηθεί 

πειθαρχικά 

7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και 

να αναφέρεται ο συνολικός πραγµατικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά 

εργοδότη 

 

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΞ. Υ. Π. Π.) του άρθρου 23 

του Ν. 3850/2010, οφείλουν υποχρεωτικά να προσκοµίσουν : 

1. Άδεια λειτουργίας ΕΞ .Υ .Π .Π. από την αρµόδια Γενική ∆/νση του 

Υπουργείου Εργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι η συµµετέχουσα εταιρεία 

καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων. 

 

2. Αναγκαία νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασής τους, όπως ισχύουν κατά την 

ηµέρα υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ καθώς και πρακτικό ∆Σ ή άλλο έγγραφο 

από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα τα δεσµεύουν. 

 

 

Για πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών του Ιδρύµατος, (αρµόδια υπάλληλος 

Χαµουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 13, κατά τις εργάσιµες 

µέρες και ώρες. 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

Σπανού Ιωάννα 


