
1 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος,  11/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτοκ: 2/68142 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Αντωνάτος                                    ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΗΛ: 22410-35445                                                       
Email: gantonatos19@gmail.com 

                                

 

                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6200/2019 

 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                               (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016. 

5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

στον κωδικό προϋπολογισμού 00/6117.0001. 

6. Την απόφαση Δημάρχου 4452/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

7. Το αίτημα 2/66869/2019 για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών από τη Δνση 

Διοικητικών Υπηρεσιών που προηγήθηκε 

8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου για παροχή 

«ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ (00/6117.0001) έτους 

2019-2020». 

 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ως κάτωθι: 
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                                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Για την ανάθεση εργασιών  γιατρού εργασίας και τον καθορισμό των ελάχιστων 

ωρών εργασίας τους  λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο και 

η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας. Το Διοικητικό Προσωπικό του Δήμου 

ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010 και οι 

ετήσιες ώρες του γιατρού εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4 (άρθρο 21 παρ. 

2 περ. 8 Ν. 3850/2010) . Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην 

Καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β  του ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι  
ετήσιες  ώρες  του ιατρού εργασίας, ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6. Στο 
Δήμο Ρόδου απασχολείται το κάτωθι προσωπικό: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 

α/α Ειδικότητες εργαζομένων Αριθμός 

εργαζομέ

νων 

Συντελεστής 
Επικινδυνότητας 

Ετήσιες 
ώρες  

εργασί
ας 

Ωρομίσθιο ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Υπάλληλοι μόνιμοι & 

ΙΔΑΧ Διοικητικοί εν γένει 

482 0,4* 0,33/12 5,3 25,00 € 132,50 € 

2 Υπάλληλοι μόνιμοι & 

ΙΔΑΧ Εργατοτεχνίτες & 

Καθαριότητα 

667 
 

0,6*0,33/12 11,0 25,00 € 275,00 € 

3 Υπό πρόσληψη υπάλληλοι 

μόνιμοι & ΙΔΑΧ Ειδικής 

κατηγορίας (βοήθεια στο 

σπίτι) 

26 0,6*0,33/12 0,43 25,00 € 10,75 € 

4 Μετακλητοί υπάλληλοι 

(ΙΔΟΧ) Διοικητικοί 
2 0,4*0,33/12 0,02 25,00 € 0,50 € 

5 Υπό πρόσληψη μετακλητοί 

υπάλληλοι (ΙΔΟΧ) 

Διοικητικοί 

9 0,4*0,33/12 0,1 25,00 € 2,50 € 

6 Εργαζόμενοι σε 

προγράμματα ΕΣΠΑ ΙΔΟΧ 

Διοικητικοί 

65 0,4*0,33/12 0,71 25,00 € 17,75 € 

7 Εργαζόμενοι σε 

προγράμματα ΕΣΠΑ ΙΔΟΧ 

Εργατοτεχνίτες 

42 0,6*0,33/12 0,7 25,00 € 17,50 € 

8 Υπό πρόσληψη υπάλληλοι 

διοικητικοί από 

Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. 

(ΙΔΟΧ) 

97 0,4*0,33/12 1,1 25,00 € 27,50 € 

9 Υπό πρόσληψη 

Εργατοτεχνίτες και 

καθαριότητα από 

Προγράμματα ΟΑΕΔ 

(ΙΔΟΧ) 

125 0,6*0,33/12 2,1 25,00 € 52,50 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 536,50 € 

ΦΠΑ 24% 128,76 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 665,26 € 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

α/α Ειδικότητες εργαζομένων Αριθμός 

εργαζομέ

νων 

Συντελεστής 
Επικινδυνότητας 

Ετήσιες 
ώρες  

εργασίας 

Ωρομίσθιο ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Υπάλληλοι μόνιμοι & 

ΙΔΑΧ Διοικητικοί εν γένει 

482 0,4* 11,66/12 187,34 25,00 € 4.683,50 € 

2 Υπάλληλοι μόνιμοι & 

ΙΔΑΧ Εργατοτεχνίτες & 

Καθαριότητα 

667 
 

0,6*11,66/12 388,9 25,00 € 9.722,50 € 

3 Υπό πρόσληψη υπάλληλοι 

μόνιμοι & ΙΔΑΧ Ειδικής 

κατηγορίας (βοήθεια στο 

σπίτι) 

26 0,6*7,66/12 10 25,00 € 250,00 € 

4 Μετακλητοί υπάλληλοι 

(ΙΔΟΧ) Διοικητικοί 
2 0,4*11,66/12 0,8 25,00 € 20,00 € 

5 Υπό πρόσληψη μετακλητοί 

υπάλληλοι (ΙΔΟΧ) 

Διοικητικοί 

9 0,4*11,66/12 3,5 25,00 € 87,50 € 

6 Εργαζόμενοι σε 

προγράμματα ΕΣΠΑ ΙΔΟΧ 

Διοικητικοί 

65 0,4*11,66/12 25,3 25,00 € 632,50 € 

7 Εργαζόμενοι σε 

προγράμματα ΕΣΠΑ ΙΔΟΧ 

Εργατοτεχνίτες 

42 0,6*11,66/12 24,5 25,00 € 612,50 € 

8 Υπό πρόσληψη υπάλληλοι 

διοικητικοί από 

Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. 

(ΙΔΟΧ) 

97 0,4*7,66/12 24,77 25,00 € 619,25 € 

9 Υπό πρόσληψη 

Εργατοτεχνίτες και 

καθαριότητα από 

Προγράμματα ΟΑΕΔ 

(ΙΔΟΧ) 

125 0,6*7,66/12 47,88 25,00 € 1.197,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΤΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 17.824,75 € 

ΦΠΑ 24% 4.277,94 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 22.102,69 € 

 

Στο προσωπικό έχουν συμπεριληφθεί οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ που υπηρετούν κατά την 

ημερομηνία σύνταξης της μελέτης ,πλην αυτών που έχουν μετακινηθεί από το 

Δήμο σε νομικά του πρόσωπα(ΠΙΝΑΚΑΣ Α), οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου 

(μετακλητοί, ΙΔΟΧ, μετακινούμενοι από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου στο 

Δήμο)(ΠΙΝΑΚΑΣ Β) και προσωπικό που προβλέπεται να προσληφθεί (μόνιμο, 

δίμηνα, οκτάμηνα, κοινωφελούς εργασίας). 

 
Κόστος ανά ώρα(χωρίς ΦΠΑ) = Είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) 
 
Για το έτος 2019 κόστος υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας  
536,50 ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ) και 665,26 ευρώ (με ΦΠΑ) 
Για το έτος 2020 κόστος υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας  
17.824,75 ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ) και 22.102,69 ευρώ (με ΦΠΑ) 

 
Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15% (επί του 
υπολογισθέντος  στη μελέτη), το κόστος υπηρεσιών γιατρού εργασίας θα παραμείνει 
το ίδιο. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος θα αναπροσαρμοσθεί  με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις και την προσφερθείσα τιμή /ώρα. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται με 
έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού.  Ως πιθανή  ημερομηνία έναρξης σύμβασης 
προβλέπεται η 20-12-2019. 
 
Τρόπος πληρωμής: 
Τιμολόγηση ανά τρίμηνο. Με το πέρας του τριμήνου θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, το οποίο θα εξοφλείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ώρες/έτος Τιμή ώρας 
ΚΟΣΤΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 24% ΚΟΣΤΟΣ 

(με ΦΠΑ) 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21,46 / 2019 25,00 536,5 128,76 665,26 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 712,99 /2020 25,00 17.824,75 4.277,94 22.102,69 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 18.361,25 4.406,7 22.767,95 

 

 
 

Α. Ι ΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Περιγραφή παροχής υπηρεσίας 

Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας περιγράφονται στα άρθρα 17 και 18 του Ν. 

3850/10. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη, τους 

εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, ενώ επίσης έχει την υποχρέωση 

επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα ο ιατρός εργασίας θα 

έχει συμβουλευτικό ρόλο και ρόλο υποδείξεων, με άξονες τα παρακάτω: 

α. σχεδιασμό, προγραμματισμό, τροποποίησης της παρακάτω διαδικασίας, 

κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων, 

β. λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας 

μέσων εξοπλισμού, 

γ. φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της 

εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
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της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 

δ. οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, 

ε. αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά 

ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην 

παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. 

Ο γιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό 

µε τη θέση εργασίας τους, µετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, 

καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας 

ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Μεριμνά για 

τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την 

καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και 

καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω 

εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Επιβλέπει την εφαρμογή των 

µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. 

Για το σκοπό αυτόν: 

α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 

προτείνει µέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή 

τους, 

β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών µέτρων 

προστασίας, 

γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και 

αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη των 

ασθενειών αυτών, 

δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που 

προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, 

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.  

Εκτελεί προγράµµατα εμβολιασμού των εργαζομένων µε εντολή της αρμόδιας 

διεύθυνσης υγιεινής της περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 

 

Ο γιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 

απόρρητα. Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες 

των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. Πρέπει να ενημερώνεται από τον 

εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιονδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας 

που έχει επίπτωση στην υγεία. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο 

εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι΄ αυτούς και πρέπει 

να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. Ο ιατρός εργασίας έχει, κατά 

την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους 

εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς 

του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασής του. Σε κάθε 

περίπτωση η απόλυση του γιατρού εργασίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη (παρ.7 

άρθρο 18 και παρ.4 άρθρο 15 Ν.3850/2010). Ο γιατρός εργασίας στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεών του και των υποχρεώσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τις κείμενες 

ειδικές διατάξεις, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει 

υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζόμενους για συγκεκριμένες 

συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε 

ΕΞ.Υ.Π.Π. ή σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες 

από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη συνέχεια ο γιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και 

αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη 

(παρ.8 άρθρο 18 Ν.3850/2010). Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της 
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επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και 

περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, 

όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, 

κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να 

λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι 

υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του 

ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο 

εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο 

παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά. (παρ.9 άρθρο 18 Ν.3850/2010). 

Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού 

κινδύνου του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των 

αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός 

υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9. Επιπλέον 

ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του 

εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο 

εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της 

καταλληλότητάς του για μια συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 

και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση 

κοινωνικών παροχών. (παρ.10 άρθρο 18 Ν.3850/2010). Όσοι αναγράφουν ή 

συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά παράβαση της παραγράφου 

10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις 

διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄) αντίστοιχα. Σε 

περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 

του ν. 2472/1997. (παρ.11 άρθρο 18 Ν.3850/2010) 

 

2. Προσόντα Ιατρού Εργασίας 

Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 

εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. (παρ.1 άρθρο 16 

Ν.3850/2010). Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά 

προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, 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 των 

καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά 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. (παρ.2 άρθρο 16 Ν.3850/2010) 

α) Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός 

Κατάλογος στον οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα 

δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται 

απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι 

εγγεγραμμένοι. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η 

διαδικασία και ο τρόπος σύνταξης του Ειδικού Καταλόγου, η αρμόδια υπηρεσία για 

τη συγκρότηση και την τήρησή του, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και 

ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων για την εγγραφή των ιατρών σε αυτόν, ο τρόπος 

τήρησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά σε αυτόν. 

γ) Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α' μπορεί να 

ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου 

στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού 

ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της 

Εργασίας στην περιφέρεια αυτή. (παρ.2Α άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως 

προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.3996/2011 και τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 46 του Ν.4578/18) (Απ. Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλεγγύης 
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43323/1983/07.08.2018 (ΦΕΚ 3509Β΄). 

Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 8 του Ν.3850/2010, μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτριες αδελφές 

και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της ημεδαπής ή 

ισότιμων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι 

σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. (παρ.5 

άρθρο 16 Ν.3850/2010) 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του 

έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων 

εργασίας. Επίσης οφείλουν, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο 

των εργαζομένων και να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας 

των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και 

να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα. (άρθρο 20 

Ν.3850/2010)  

Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα 

από 50 άτομα. 

 

 

 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ιατρού είναι η 

παροχή υπηρεσίας να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 

παρούσα.  

 Ο συμμετέχων θα καταθέσει έγγραφη υπογεγραμμένη προσφορά η οποία θα 

περιέχει τους πίνακες (1,2,3) της παρούσης με τις τιμές προσφοράς του. 

 Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους όρους 

της Πρόσκλησης.  

 Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  

 καθώς και ποινικό μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από 

την πρόσκληση,  ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι δεν υπάρχει 

εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και 

άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

 Βεβαίωση εγγραφής, στο αντίστοιχο Επιμελητήριο (Ιατρικό Σύλλογο) ότι ο 

συμμετέχων αποτελεί μέλος του για το έτος 2019. 

 Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου ή άλλου επίσημου Φορέα ότι ο συμμετέχων 

ιατρός έχει την ικανότητα να ασκεί τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 Το cpv της παροχής είναι το 85121000-3. 

 Απαιτείται προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών της πρόσκλησης. 

 Ο συμμετέχων για τη συμπλήρωση της προσφοράς του θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τους πίνακες της παρούσης πρόσκλησης. 
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 Τέλος, μαζί με το φάκελο συμμετοχής του ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει και 

usb το οποίο θα περιέχει σε έγγραφο του word την οικονομική προσφορά του προς 

διευκόλυνση της Υπηρεσίας. Ρητά δηλώνεται ότι για την κατακύρωση θα ληφθεί 

υπόψη η έγγραφη προσφορά. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της. 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και την 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2019 στις 09.00 πμ (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο 

τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στo Γεράσιμο Αντωνάτο.  

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως 

και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

                                                    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δνση Προσωπικού Δήμου Ρόδου 

3. Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου (Ερυθρού Σταυρού 14, Ρόδος, 85100) 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

6. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 
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