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1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ
εξγαζίαο ( CPV 71317210-8) από ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλα έηνο, ζην Γήκν
Βόιβεο όπνπ απαζρνινύληαη εξγαδόκελνη ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμήο
δηεπζύλζεηο:
1. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αζπξνβάιηαο
2. Δξγνηάμην Αζπξνβάιηαο
3. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Βξαζλώλ
4. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Πξνθήηε
5. Δξγνηάμην Πξνθήηε
6. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Ν. Μαδύηνπ
7. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Ν. Απνιισλίαο
8. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αξέζνπζαο
9. Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηαπξνύ
10. Γεκαξρείν ηαπξνύ
Ο Γήκνο Βόιβεο ζπζηάζεθε κε ην Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) από ηε
ζπλέλσζε ησλ έμη (6) πξώελ θαπνδηζηξηαθώλ Γήκσλ Αγίνπ Γεσξγίνπ, Απνιισλίαο,
Αξέζνπζαο, Δγλαηίαο, Μαδύηνπ θαη Ρεληίλαο, ησλ νπνίσλ απνηειεί ηνλ θαζνιηθό
δηάδνρν.
ύκθσλα κε ην Ν.3850/2010(ΦΔΚ 84/Α’/2-6-2010) ν θώδηθαο λόκσλ γηα ηελ
πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ θαηά εηήζην
κέζν όξν πάλσ από 50 εξγαδόκελνπο, ν εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηεί
ζηηο ππεξεζίεο ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηαηξνύ εξγαζίαο θαη δύλαηαη λα επηιέμεη κεηαμύ
ησλ πεξηπηώζεσλ αλάζεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηερληθνύ αζθαιείαο ή θαη ηαηξνύ εξγαζίαο
ζε εξγαδόκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηόο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο ζύλαςεο
ζύκβαζεο κε ηηο ΔΞΤΠΠ (εηαηξείεο Δμσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο)
ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.3850/2010 ή ζπλδπαζκό κεηαμύ απηώλ ησλ δπλαηνηήησλ.
Η δαπάλε γηα έλα έηνο πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 3.574,92 € γηα ηνλ Ιαηξό
Δξγαζίαο. Θα ρξεκαηνδνηεζεί από ηδίνπο πόξνπο από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ
02.00.6117.0006 γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019. To ππόινηπν πνζό ηεο ζύκβαζεο
ζα δηαηεζεί ην 2019 σο ζπλερηδόκελε ζύκβαζε.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε παξνρή ππεξεζίαο ππνρξενύηαη εληόο 20
εκεξώλ ην αξγόηεξν από ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο (άξζξν 105 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Ν. 4412/2016,θαη
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όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4497/2017) πξνζθνκίδνληαο ηα
δηθαηνινγεηηθά απόδεημεο ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από ηηο
δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016. Η ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη από ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη από ηα
ζπκβαιιόκελα κέιε.
Η ππεξεζία ζα αλαηεζεί θαη παξαζρεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη , ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ
Ν. 3850/2010 θαη ηελ ΚΤΑ κε Αξηζκ. Απόθαζεο 43726 ( ΦΔΚ 2208/Β΄/ 8-06-2019).
Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθό, λνκηθό πξόζσπν ή ελώζεηο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 19
πεξίπησζε 2 παξ. 1 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αζρνινύληαη κε παξόκνηεο
ππεξεζίεο.

Διέγρζεθε
Η Πξνϊζηακέλε Γ/λζεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο

Αλαζηαζία Παζζά
ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ

ηαπξόο, 22/08/2019
Η ζπληάμαζα

Δπηπρία Κνύξηε
Π.Δ. Γηνηθεηηθνύ
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2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Α. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζ.17 θαη 18 ηνπ Ν.3850/2010 :
Ο ηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ εξγνδόηε, ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη
ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο ηαηξόο αζθαιείαο
θαηαρσξεί ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ζην εηδηθό βηβιίν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3850/2010. Ο
εξγνδόηεο ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζ' απηό ην
βηβιίν(παξ.1 άξζξν 17 ηνπ Ν. 3850/2010).
Δηδηθόηεξα ν ηαηξόο εξγαζίαο ζπκβνπιεύεη ζε ζέκαηα:
α) ζρεδηαζκνύ, πξνγξακκαηηζκνύ, ηξνπνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαηαζθεπήο
θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ,
β) ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε πιώλ θαη πξνκήζεηαο κέζσλ
εμνπιηζκνύ,
γ) θπζηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο ηεο εξγαζίαο, εξγνλνκίαο θαη πγηεηλήο ηεο εξγαζίαο, ηεο
δηεπζέηεζεο θαη δηακόξθσζεο ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο
νξγάλσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,
δ) νξγάλσζεο ππεξεζίαο παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ,
ε) αξρηθήο ηνπνζέηεζεο θαη αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο γηα ιόγνπο πγείαο, πξνζσξηλά ή κόληκα,
θαζώο θαη έληαμεο ή επαλέληαμεο κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αθόκε
θαη κε ππόδεημε αλακόξθσζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο. (παξ. 2 άξζξν 17 Ν.3850/2010)
Ο ηαηξόο εξγαζίαο επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ησλ αηπρεκάησλ.
Γηα ην ζθνπό απηό:
α) επηζεσξεί ηαθηηθά ηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαθέξεη νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, πξνηείλεη κέηξα
αληηκεηώπηζεο ησλ παξαιείςεσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπο,
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β) επεμεγεί ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζσζηήο ρξήζεο ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο,
γ) εξεπλά ηηο αηηίεο ησλ αζζελεηώλ πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία, αλαιύεη θαη αμηνινγεί ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ απηώλ,
δ) επηβιέπεη ηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ
εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςήο ηνπο,
ε) παξέρεη επείγνπζα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αηθλίδηαο λόζνπ. Δθηειεί
πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ κε εληνιή ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο πγηεηλήο ηεο
λνκαξρίαο, όπνπ εδξεύεη ε επηρείξεζε. (παξ. 2 άξζξν 18 Ν.3850/2010)
Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη , θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ , εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ
εξγνδόηε θαη ηνπο εξγαδόκελνπο. Σπρόλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδόηε , γηα ζέκαηα ηεο
αξκνδηόηεηάο ηνπ , δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιόγν θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζήο ηνπ . ε θάζε
πεξίπησζε ε απόιπζε ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε (άξζξν 15 θαη 18
Ν.3850/2010).
Ο ηαηξόο εξγαζίαο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ηαηξηθό θαη ην επηρεηξεζηαθό απόξξεην( παξ.3
άξζξν 18 Ν.3850/2010).Ο ηερληθόο αζθαιείαο θαη ν ηαηξόο εξγαζίαο, ππνρξενύληαη θαηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο λα ζπλεξγάδνληαη , πξαγκαηνπνηώληαο θνηλνύο ειέγρνπο ησλ ρώξσλ
εξγαζίαο ( άξζξν 20 Ν.3850/2010).
Ο ηαηξόο εξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε,
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο εηδηθέο δηαηάμεηο, εθόζνλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε
ππνδνκή, έρεη ππνρξέσζε λα παξαπέκπεη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνύληαη ζε ΔΞ.Τ.Π.Π., ή ζε
θαηάιιειεο ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ή ζε πξνζδηνξηδόκελεο από ηνπο Τπνπξγνύο
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο αξκόδηεο κνλάδεο
ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ή ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.). ηε ζπλέρεηα ν
ηαηξόο εξγαζίαο ιακβάλεη γλώζε θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εμεηάζεσλ. Οη
δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε.
(παξ.8 άξζξν 18 Ν.3850/2010)
Γηα θάζε εξγαδόκελν ν ηαηξόο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο ηεξεί ζρεηηθό ηαηξηθό θάθειν, ν νπνίνο
είλαη απόξξεηνο θαη θιεηδσκέλνο ζε αζθαιέο ρώξν. Γηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ
θαθέινπ ηνπ εξγαδνκέλνπ νη πγεηνλνκηθνί επηζεσξεηέο ηεο αξκόδηαο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο
θαη νη ηαηξνί ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ν εξγαδόκελνο, θαζώο θαη ν ίδηνο
ν εξγαδόκελνο, αλ ην δεηήζνπλ, κόλν παξνπζία ηνπ ηαηξνύ , ν νπνίνο είλαη ην κόλν πξόζσπν
πνπ έρεη πξόζβαζε ζηνπο θαθέινπο.
Οη ππεξεζίεο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο ζα παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ, ζύκθσλα κε ην
πξόγξακκα επηζθέςεσλ. Η εμέηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα γίλεηαη ζε ρώξν ή ρώξνπο πνπ ζα
δηακνξθσζνύλ θαηάιιεια θαη ζα ππνδεηρζνύλ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ Γήκνπ. Σν πξόγξακκα
επηζθέςεσλ θαζώο θαη ην έληππν «Γλσζηνπνίεζε Αλάζεζεο Καζεθόλησλ Σερληθνύ Αζθαιείαο
θαη Ιαηξνύ Δξγαζίαο», όπνπ νξίδεηαη ν ηαηξόο εξγαζίαο, ζα θαηαηεζνύλ ζηελ αξκόδηα
Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο .
2. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο
2019):

ηεο ΚΤΑ κε Αξηζκ. Απόθαζεο 43726 ( ΦΔΚ 2208/Β΄/ 8-06-

Ο ηαηξόο εξγαζίαο θαη ν ηερληθόο αζθαιείαο κε ηε ζπκβνιή ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο θαη
Αζθαιείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3850/2010, εθπνλνύλ γξαπηή εθηίκεζε
επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, ρώξν , αληηθείκελν εξγαζίαο θαη γηα θάζε
εηδηθόηεηα /θιάδν.
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Από 1/11/2019 ε γξαπηή απηή εθηίκεζε αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζην Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (ΟΠ) ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ) θαη
επηθαηξνπνηείηαη από ηνλ ππεύζπλν ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ηα λνκηθά πξόζσπα
απηώλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3850/2010.
Β. ΠΡΟΟΝΣΑ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
Ο ηαηξόο εξγαζίαο πξέπεη λα θαηέρεη θαη λα αζθεί ηελ εηδηθόηεηα ηεο ηαηξηθήο ηεο εξγαζίαο,
όπσο πηζηνπνηείηαη από ηνλ νηθείν ηαηξηθό ζύιινγν. (παξ. 1 άξζξν 16 Ν.3850/2010)
Καη' εμαίξεζε, ηα θαζήθνληα ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηνλ «Κώδηθα
Νόκσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»(Κ.Ν.Τ.Α.Δ.)» πνπ θπξώζεθε κε ην
Ν.3850/2010, έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνύλ ηαηξνί πνπ είλαη εληαγκέλνη ζηνλ εηδηθό θαηάινγν πνπ
πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο ππ’ αξηζ. 25049/1253 Τ.Α. ηεο Τπνπξγνύ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΦΔΚ 1580/Β΄/8-05-2018).
Γ. ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ
Ο ζπλνιηθόο εηήζηνο ρξόλνο απαζρόιεζεο, ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ απηνύ θαηά κήλα θαζώο θαη
ην σξάξην απαζρόιεζήο ηνπο θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 21 ηνπ Ν.
3850/2010. πγθεθξηκέλα γηα ην Γήκν Βόιβεο , 0,6 ώξεο εηεζίσο γηα θάζε εξγαηνηερλίηε
(Καηεγνξία Β: κέηξηαο επηθηλδπλόηεηαο απαζρόιεζε) θαη 0,4 ώξεο εηεζίσο γηα θάζε δηνηθεηηθό
εξγαδόκελν (Καηεγνξία Γ: ρακειήο επηθηλδπλόηεηαο απαζρόιεζε).Ο ειάρηζηνο πξαγκαηηθόο
ρξόλνο εηήζηαο απαζρόιεζεο ( παξ.2 αξζξ. 21 λ.3850/2010) είλαη 75 ώξεο.

Διέγρζεθε

ηαπξόο, 22/08/2019

Η Πξνϊζηακέλε Γ/λζεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο

Η ζπληάμαζα

Αλαζηαζία Παζζά

Δπηπρία Κνύξηε

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ

Π.Δ. Γηνηθεηηθνύ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο πξνϋπνινγηζκόο αθνξά ηηο ππεξεζίεο Ιαηξνύ εξγαζίαο γηα δηάζηεκα 12 κελώλ από
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο.
Γηα ηελ αλάζεζε εξγαζηώλ Ιαηξνύ Δξγαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ειάρηζησλ σξώλ
εξγαζίαο ηνπο ιακβάλεηαη ππόςε ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν θαη ε θαηεγνξία
επηθηλδπλόηεηαο ηεο εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 10 θαη 21 ηνπ Ν. 3850/2010.
Σν δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηε Γ΄ θαηεγνξία επηθηλδπλόηεηαο θαη νη
εηήζηεο ώξεο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα θάζε εξγαδόκελν είλαη από 0,4.
Σν εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό θαη νη εξγαδόκελνη ζηελ θαζαξηόηεηα αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία Β’ θαη νη εηήζηεο ώξεο ηνπ ηαηξνύ εξγαζίαο γηα θάζε εξγαδόκελν είλαη 0,6.
ύκθσλα κε ην Α.Π. 18298/21-08-2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ
Τπεξεζηώλ, ζηνλ Γήκν Βόιβεο εξγάδνληαη α) κόληκνη θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ : 50 εξγαηνηερλίηεο
θαη 56 δηνηθεηηθνί θαη απαζρνινύληαη β) κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ 23 εξγαηνηερλίηεο θαη 3
δηνηθεηηθνί.

α/α

Δηδηθόηεηεο
Δξγαδνκέλωλ

Αξηζκόο
πληειεζηήο
Δηήζηεο
Δξγαδνκέλωλ Δπηθηλδπλόηεηαο Ώξεο

1

Δξγαηνηερλίηεο 73

0,6 (θαη. Β’)

43,80

2

Γηνηθεηηθνί

0,4 (θαη. Γ’)

23,60

59

ΤΝΟΛΟ
ΔΛΑΥΙΣΟ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΣΗΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
( ΠΑΡ.2 ΑΡΘΡ. 21 Ν.3850/2010)

67,40
75,00

Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ν Γήκνο Βόιβεο δύλαηαη λα πξνζιάβεη
άηνκα κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην Γήκν θαζώο θαη άηνκα πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηελ
Καηαζθήλσζε ηαπξνύ γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 2020 Οη ώξεο πνπ ζα αληηζηνηρνύλ γηα ηελ
επηπιένλ απηή παξνρή ππεξεζίαο ζα ζεσξεζνύλ σο όξνο πξναίξεζεο θαη ζα ελεξγνπνηεζνύλ
κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα γίλνπλ νη αληίζηνηρεο πξνζιήςεηο. Ο αλώηαηνο αξηζκόο σξώλ
πξναίξεζεο ηεο ζύκβαζεο πξνϋπνινγίδεηαη ζε 18 ώξεο ( ελδεηθηηθά γηα ώξεο παξνρήο
ππεξεζίαο ζε 30 εξγαηνηερλίηεο γηα έλα έηνο). Αλ νη αλάγθεο απνδεηρηνύλ κεγαιύηεξεο, ν Γήκνο
ζα πξνβεί ζε λέα αλάζεζε.
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝ. (€)

1

Τπεξεζίεο ηαηξνύ εξγαζίαο
ζην Γήκν Βόιβεο

Ώξεο

75,00

31,00

2.325,00

2

Τπεξεζίεο ηαηξνύ εξγαζίαο
ζην Γήκν Βόιβεο (δηθαίσκα
πξναίξεζεο)

Ώξεο

18,00

31,00

558,00

ύλνιν Καζαξήο Αμίαο

2.883,00

Φ.Π.Α. 24%

691,92

Γεληθό ύλνιν Γαπάλεο

3.574,92

ΓΑΠΑΝΗ (€)

Παξαηεξήζεηο :
1) Οη εηαηξείεο ΔΞΤΠΠ (εηαηξείεο Δμσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο) δελ
απαιιάζζνληαη από ην ΦΠΑ .( ΠΟΛ. 1168/115529/8239/989/Β0014/16.12.2008,ΓλΝΚ
297/08)
2) ηε ηηκή δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο γηα παξνρή άιισλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ
όπσο π.ρ. κεηξήζεηο θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ παξαγόλησλ, εξγαζηεξηαθέο ηαηξηθέο
εμεηάζεηο θηι.
3) ηε ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθπόλεζε κειέηεο Γξαπηήο Δθηίκεζεο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο, ρώξν , αληηθείκελν εξγαζίαο θαη γηα
θάζε εηδηθόηεηα /θιάδν.
Διέγρζεθε

ηαπξόο, 22/08/2019

Η Πξνϊζηακέλε Γ/λζεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο

Η ζπληάμαζα

Αλαζηαζία Παζζά

Δπηπρία Κνύξηε

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ

Π.Δ. Γηνηθεηηθνύ
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4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ππεξεζηώλ γηα ηαηξό εξγαζίαο γηα ην Γήκν
Βόιβεο γηα έλα έηνο από ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, όπνπ απαζρνινύληαη εξγαδόκελνη ηνπ
Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμήο δηεπζύλζεηο:
1. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αζπξνβάιηαο
2. Δξγνηάμην Αζπξνβάιηαο
3. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Βξαζλώλ
4. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Πξνθήηε
5. Δξγνηάμην Πξνθήηε
6. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Ν. Μαδύηνπ
7. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Ν. Απνιισλίαο
8. Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αξέζνπζαο
9. Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηαπξνύ
10. Γεκαξρείν ηαπξνύ
Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Α) Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1) Σνπ Ν. 4412/2016, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη
2) Σνπ Ν. 3852/2010.
3) Σνπ Ν. 3850/2010.
Β) Η εθηέιεζή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 200-205 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη γηα
ηδηαίηεξα ηηο ππεξεζίεο ηζρύνπλ θαη ηα άξζξα 216-220 ηνπ Ν. 4412/2016.
Άξζξν 3ν : Έγγξαθα ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ζύκβαζεο:
α. Η ηξέρνπζα κειέηε
β. Η απόθαζε έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο
γ. Η Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο
δ. Η πξνζθνξά
ε. Η απόθαζε αλάζεζεο
Άξζξν 4ν : Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο
Ο ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη γηα
έλα έηνο.
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Άξζξν 5ν : Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε κειέηε ( άξζξα 910,16-24 ηνπ Ν. 3850/2010). Ο ηαηξόο εξγαζίαο παξέρεη ζηνλ εξγνδόηε ππνδείμεηο θαη
ζπκβνπιέο γξαπηά ε πξνθνξηθά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο θαη
ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ. Σηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπ ν ηαηξόο εξγαζίαο
θαηαρσξνύλ ζε εηδηθό βηβιίν ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη από ηελ
επηζεώξεζε εξγαζίαο.
Γεζκεύεηαη λα δηαηεξεί απζηεξώο εκπηζηεπηηθέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα ηεξεί ερεκύζεηα γηα
όζα ζέκαηα, ή θαη ζηνηρεία πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ησλ
παξαπάλσ ππεξεζηώλ.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε ζηνλ εξγνδόηε νύησο ώζηε απηόο
λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.
Άξζξν 6ν : Τπνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε
Να ζπλεξγάδεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κε ηνλ Ιαηξό Δξγαζίαο, λα παξέρεη
θάζε αλαγθαία βνήζεηα θαη λα πξνβαίλεη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ ππνδείμεσλ ηνπ. Ο εξγνδόηεο έρεη ππνρξέσζε λα
ιακβάλεη γλώζε ελππνγξάθσο ησλ ππνδείμεσλ πνπ θαηαρσξνύληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηνπ
Ιαηξνύ Δξγαζίαο.
Οθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνλ αλάδνρν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη,
όπσο ειέγρνπο από ηελ αξκόδηα επηζεώξεζε εξγαζίαο, εξγαηηθά αηπρήκαηα θιπ.
Η επζύλε εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Τγηεηλή &Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία είλαη επζύλε ηνπ
Γήκνπ. Ο ξόινο ηνπ Ιαηξνύ εξγαζίαο είλαη ζπκβνπιεπηηθόο.
Άξζξν 7ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ
Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.
Άξζξν 8ν : Πξναίξεζε
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη γηα ηπρόλ λέεο πξνζιήςεηο πνπ
ζα θάλεη ν Γήκνο, ρξεζηκνπνηώληαο ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο πνπ έρεη πξνϋπνινγηζηεί.
Άξζξν 9ν :

Σξόπνο πιεξσκήο

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζα γίλεη κε 100% εμόθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά
ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ ή ηκεκαηηθώλ ηηκνινγίσλ από ηνλ αλάδνρν θαη ζε εμήληα εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεύεηαη από ην αληίζηνηρν πξσηόθνιιν παξαιαβήο
ππεξεζηώλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 10ν :

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο

Η πιεξσκή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη ζηνλ αλάδνρν, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο
πιεξσκήο από ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, κεηά ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθνύ
ηηκνινγίνπ πξνο ην Γήκν θαη ζε 60 εκέξεο. Παξαθξαηείηαη 8% γηα θόξν εηζνδήκαηνο. Δπίζεο
παξαθξαηείηαη 0,07 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 4 Ν.4013/2011
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη) θαη 0,06 % ππέξ ΑΔΠΠ (ΚΤΑ 1191/14.03.2017) επί ηεο αμίαο
θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζύκβαζεο, θαζώο θαη 3,6% επί ησλ θξαηήζεσλ απηώλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ. O Φ.Π.Α.
βαξύλεη ην Γήκν
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Άξζξν 11ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ εθαξκόδεηαη ην άξζξν 129 ηνπ Ν.
4412/2016.
Διέγρζεθε

ηαπξόο, 22/08/2019

Η Πξνϊζηακέλε Γ/λζεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο

Η ζπληάμαζα

Αλαζηαζία Παζζά

Δπηπρία Κνύξηε

ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ

Π.Δ. Γηνηθεηηθνύ
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