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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Η Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν –Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Διμου Βόλου ενδιαφζρεται για τθν ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ με τθ διαδικαςία τθσ  

« Ανοικτισ Πρόςκλθςθσ»  με αντικείμενο τθν : «Παροχι υπθρεςίασ Ιατροφ Εργαςίασ ςτα 

πλαίςια προςταςίασ και πρόλθψθσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων του 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για 

διάρκεια 12 μθνϊν ( ζτοσ 2022 - 2023) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για ζνα (1) ζτοσ 

( ζτοσ 2022 -2023). φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία πρζπει να ζχουν "Ιατρό εργαςίασ" 

όςεσ επιχειριςεισ (ι ΟΣΑ) απαςχολοφν από 50 και πάνω εργαηόμενουσ ι όςεσ ζχουν ζςτω 

και ζναν εργαηόμενο εφόςον οι εργαςίεσ τουσ είναι ςχετικζσ με μόλυβδο, αμίαντο, 

βιολογικοφσ παράγοντεσ, καρκινογόνουσ παράγοντεσ (Π.Δ.94/1987, Π.Δ. 212/2006, Π.Δ. 

186/95, Π.Δ. 399/1994, Π.Δ. 338/2001).Για τθν προαγωγι τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ των 

εργαηομζνων κατά τθν εργαςία, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ του ν. 

3850/2010, είναι δυνατι θ ςφναψθ από τουσ ΟΣΑ ι τα Ν.Π.Δ.Δ, εφόςον ο φορζασ δεν 

διακζτει τακτικό προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ αυτισ, με ιατρό εργαςίασ με 

τθν ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν (τθσ παρ. 2δ του άρκρου 15 του ν. 

4281/2014) με φυςικά ι νομικά πρόςωπα που παρζχουν ςυναφείσ υπθρεςίεσ. (άρκρο 12 

παρ.10 του Ν.4071/2012, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 27 του Ν.4304/2014, ΤΠ.Ε. 

εγκ. 37/ οικ. 21097/28.05.2012). 
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ασ επιςυνάπτουμε ςυνθμμζνα τθν υπ.αρικμ. πρωτ.: 3223/ΠΡ573/21-03-2022 

Μελζτθ με κζμα «Παροχι υπθρεςίασ Ιατροφ Εργαςίασ ςτα πλαίςια προςταςίασ και 

πρόλθψθσ για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για 

το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για διάρκεια 12 μθνϊν ( ζτοσ 

2022 - 2023) από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για ζνα (1) ζτοσ ( ζτοσ 2022 -2023)»  με 

ενδεικτικό προχπολογιςμό να ανζρχεται ςτο ποςό των 4.281,60ευρϊ (Γεν επιβαρύνεηαι με 

Φ.Π.Α., ζύμθωνα με ηην σπ’ αρ. 297/2008 γνωμοδόηηζη ηοσ Νομικού Σσμβοσλίοσ ηοσ 

Κράηοσς - ΠΟΛ 1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008) και το υπ.αρικμ. 3146/21-03-

2022 πρωτογενζσ αίτθμα δαπάνθσ.   

Η δαπάνθ είναι πολυετισ και βαρφνει τον Κ.Α. : 10-6112.100 ςχετικι πίςτωςθ του 

προχπολογιςμοφ εξόδων των οικονομικϊν ετϊν 2022 και 2023 ωσ εξισ : για το ζτοσ 2022 το 

ποςό των 3.211,20 € και για το ζτοσ 2023 το ποςό των 1.070,40€. 

 Προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλοφμε, μαηί με τθν προςφορά ςασ, να μασ αποςτείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

α) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ή Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του 

Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι «Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ τουσ τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ του άρκ. 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 (ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά 

εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, παιδικι 

εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων)». Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) το φυςικό 

πρόςωπο  

β) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, γ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου., 

β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςτικι  

     διαδικαςία 

γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ  για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςτικι  

     διαδικαςία και 

Οι υποψιφιοι για τθν απόδειξθ των ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ των λοιπϊν 

ιδιοτιτων τουσ και οφείλουν να προςκομίςουν νομίμωσ, όλα τα απαιτοφμενα από τθν 

παροφςα ανακοίνωςθ δικαιολογθτικά: 



1. Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του Δελτίου Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

2. Σίτλουσ πουδϊν 

3. Άδεια Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ  ( Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ οποιοδιποτε 

πτυχίο ι δίπλωμα του Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτθμίου ι των Προγραμμάτων πουδϊν 

Επιλογισ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθ αλλοδαπισ βάςει του οποίου 

χορθγικθκε θ ανωτζρω άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ (θμείωςθ: φμφωνα με το αρ. 16 

του ν. 3850/2010 Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ 

ιατρικισ τθσ εργαςίασ, όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο). 

4. Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ του Ιατρικοφ υλλόγου 

5. Άδεια χρθςιμοποίθςθσ του τίτλου ιατρικισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ότι δεν ζχουν κϊλυμα κατά το άρκρο 16 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα: α) ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε 

ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία ), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, 

απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ 

κακικοντοσ κακϋ υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε 

ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ 

ηωισ, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για 

κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα 

παραγράφθκε, γ) ότι δεν ζχουν, λόγω καταδίκθσ, ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και 

για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι, δ) ότι δεν τελοφν υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ. 

7. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον 

παρόντα κϊδικα, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν:  α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 

15.5.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και 

αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ επί επτά τουλάχιςτον ζτθ,        

β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να 

κατζχουν ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο 

άλλθσ ειδικότθτασ.) 

8. Άδεια τίτλου ειδικότθτασ ιατροφ εργαςίασ από τθν αρμόδια Ελλθνικι αρχι. 

Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε ςχετικι προςφορά για τθν ανωτζρω παροχι 

υπθρεςίασ μαηί με τα δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από 

διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων μζχρι τθν Σρίτθ  29/03/2022 και ϊρα 12.00 μ.μ  

είτε: α) ςε κλειςτό φάκελο ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν – Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν (Σμιμα Προμθκειϊν) Καραμπατηάκθ - Αναπαφςεωσ, β) ςτο Εmail μασ : 

promithies.doepap@gmail.com. 

  Η προςφορά να είναι ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. (ε περίπτωςθ που 

θ προςφορά είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται). 



Ο κλειςτόσ φάκελοσ με τθν προςφορά κα αναγράφει τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ 

επωνυμίασ ςασ, τον τίτλο τθσ πρόςκλθςθσ με τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ και κα πρζπει να 

πρωτοκολλθκεί ςτο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Διμου Βόλου. 

  Είμαςτε ςτθν διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςτο τθλζφωνο 

επικοινωνίασ 2421091196. 

Η Προϊςταμζνη τησ  

Διεφθυνςησ Διοικητικών – Οικονομικών Τπηρεςιών 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 
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