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ΜΕΛΕΤΗ  
 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

                                      
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

Συνολική αξία αμοιβής γιατρού εργασίας  7.517,00€ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
4.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:7.517,00 €  

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σε όλες 
τις Δ.Ε (Αιτωλικό ,Οινιάδες ,Μεσολόγγι)  καθώς και κάθε είδους  εποχικό 
προσωπικό (οκτάμηνα  κ.λ.π.) και για χρονική  διάρκεια ενός έτους .  
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ84/τ.Α΄/02 -06-2010) 
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» οι ΟΤΑ μεταξύ άλλων φορέων, στους οποίους 
απασχολούνται πενήντα (50) και άνω εργαζόμενοι, ο εργοδότης έχει την 
υποχρέωση να χρησιμοποιεί της υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας, με 
σκοπό τη διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας. Δεδομένου ότι οι  
εργαζόμενοι (μόνιμοι, αορίστου, ορισμένου χρόνου) στο Δήμο μας 
ξεπερνούν τους πενήντα (50), είναι υποχρεωτική η απασχόληση Ιατρού 
Εργασίας.     
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας  ανέρχεται στο ποσό των  7.517,00 € και βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019, στον Κ.Α. 
00.6117.01 στην ήδη εγγεγραμμένη πίστωση με ποσό  12.000,00 € το 
υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμού έτους 2019 όπου έχει προβλεφθεί το ποσό των 
12.000,00€ . 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 
(Φ.Ε.Κ.11/Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με στις Οδηγίες 
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89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» , στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά 
ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζόμενους, ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 
εργασίας. 
Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια 
του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.(Φ.Ε.Κ. 
721/Β/1988)» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.1836/1989 η 
εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με :  

➢ Το Ν.4412/2016   (ΦΕΚ  147/08.08.2016  τ.  Α΄)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  

Έργων,  Προμηθειών    και Υπηρεσιών» 

➢ Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 

Οι  ιατροί  εργασίας  απαλλάσσονται  του  ΦΠΑ.  (ΠΟΛ. 

1168/1125529/8239/989/Β0014/16.12.2008, ΓνΝΣΚ 297/08) 

 

 

 

 
 

Για τη σύνταξη 
 
 
 

Παναγιωτοπούλου 
Λαμπρινή  

 Θεωρήθηκε  25/04/2019 
Η προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Τσέλιου Ιωάννα 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
 

 
Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα 
έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί 
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.» 
Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του Γιατρού εργασίας θα γίνεται 
στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
και στις τρείς Δημοτικές Ενότητες (Αιτωλικό ,Οινιάδες ,Μεσολόγγι) . 
Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση του Δήμου. 
 
 
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (Δήμαρχο ή 
στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του, σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας εργαζομένων), στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, 
γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη 
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός 
εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του 
Ν.3850/2010. Ο Δήμαρχος ή ο υπεύθυνος εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος του σε 
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θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο. 
 
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: 
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής 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 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. 
στ) Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το 
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου. 
ζ) Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη 
θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς 
και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. 
η) Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. 
 θ) 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. 
 Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ 
του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του 
Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη. 
 
 
Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας 
των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 
 
1) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, 
προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή 
τους, 
2) 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, 
3) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους 
που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής 
τους, 
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4) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. 
5)Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας 
διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση. 
6)Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό 
απόρρητο. 
7)Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας 
ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 
8)Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους 
εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση 
στην υγεία. 
9)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. 
10)Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του 
εργοδότη (Δήμαρχο ή στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του σε θέματα 
υγείας και ασφάλειας εργαζομένων), σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, 
εφόσον o Δήμος δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να 
παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές 
εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κατάλληλες υπηρεσίες του 
ιδιωτικού τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας  αρμόδιες 
μονάδες των ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στη 
συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη. 
 
Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας 
 
Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του 
έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων 
εργασίας. 
Ο Ιατρός εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του Δήμου στους χώρους 
εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί συμπληρώνοντας το ετήσιο 
πρόγραμμα επισκέψεων ενημερώνοντας για τυχόν αλλαγές την υπηρεσία και την 
επιθεώρηση εργασίας . 
Το Διοικητικό Προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ’  κατηγορία επικινδυνότητας του 
άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του ιατρού εργασίας ανέρχονται 
για κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και το 
εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητα στη Β’  κατηγορία 
του ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες ώρες του ιατρού εργασίας,  
ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010). 
 
3. Πρόγραμμα εργασίας 
1. Αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας της ανάθεσης των καθηκόντων του Ιατρού 
εργασίας. 
2. Έναρξη & τήρηση βιβλίων για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας. 
3. Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού. 
4. Σύνταξη & υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων του Ιατρού εργασίας όταν 
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αυτό ζητείται. 
Ο Ιατρός εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του Δήμου στους χώρους 
εργασίας όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την 
ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος και συγκεκριμένα : 

➢ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31-
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ) 

➢ ΚΕΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Σπ.Μουστακλή 39-Μεσολόγγι ) 
➢ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Τέρμα Σφαγείων –Μεσολόγγι ) 
➢ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ /ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Στρ.  Καψάλη )   
➢ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (ΚΕΠ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ /ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

Πλ.Γρηγορίου Λιακατά )  
➢ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ (ΚΕΠ ΟΙΝΙΑΔΩΝ /ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Νεοχώρι 

Οινιαδών  ) 
Το Διοικητικό Προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του 
άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε  
εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και το εργατοτεχνικό 
προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητα στη Β κατηγορία του ιδίου άρθρου 
του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6 
(Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010). 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

290 Χ 0,40 ώρες 
=116,00 

163Χ0,60ώρες =97,80 213,80 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Ι.Ε: 213,80 
 
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Όσον αφορά τα προσόντα του Ιατρού εργασίας αυτά καθορίζονται από το άρθρο 16 
του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του 
άρθρου 29 του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 170/Α’/2011), δηλαδή αναλυτικά: 
 1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της 
εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.  
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, 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.  
3. 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. 
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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.  
 
 
 
 

Για τη σύνταξη 
 
 
 

Παναγιωτοπούλου 
Λαμπρινή  

 Θεωρήθηκε 25/04/2019 
Η προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Τσέλιου Ιωάννα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31 
Τ.Κ: 30200 
Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή 
–Γιαννοπούλου Παναγιώτα  
Τηλέφωνο: 2631360983   
Fax: 2631025041 
Εmail:promithies@2607.syzefxis.gov.gr 
Αρ.πρωτ.:8963 

 
 
 
 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  16  
CPV: 85121000-3 «Ιατρικές 
Υπηρεσίες»   

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Για την ανάθεση των εργασιών του ιατρού 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 ιατρού εργασίας,  ανέρχονται 
για κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 του Ν.3850/2010) και το 
εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητα στη Β κατηγορία 
του ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες ώρες του ιατρού εργασίας, 
ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 του Ν.3850/2010). 
Όπως προκύπτει από το Υ.Σ. εσωτ. 60/08-12-2017 του τμήματος Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του Δήμου, ο αριθμός των εργαζομένων που ήδη υπηρετεί και 
απασχολείται σήμερα ανά σχέση εργασίας και ειδικότητα έχει ως εξής: 
Το Διοικητικό Προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του 
άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε 
εργαζόμενο σε 0,4 (άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και το εργατοτεχνικό 
προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητας στη Β κατηγορία του ίδιου 
άρθρου του ιδίου Νόμου κα οι ετήσειες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κα΄θε 
εργαζόμενο σε 0,6 (άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010). 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

290 Χ 0,40 ώρες 
=116,00 

163Χ0,60ώρες =97,80 213,80 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :173,20  ΩΡΕΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το σύνολο της  απασχόλησης του Ιατρού 

Εργασίας  μέχρι 31/12/2019 για το προσωπικό του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου ανέρχεται στις 213,80 ώρες . 

                                  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

213,80 35 7483,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  Α 7.483,00 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ  34,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  Β 7.517,00 

 
 

Ο αριθμός των εργαζομένων που προβλέπεται να απασχοληθούν κατά περιόδους 
μέχρι το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2019 ανά σχέση εργασίας και ειδικότητα (εντός 
του συμβατικού έτους), σύμφωνα με το Υ.Σ εσωτ. 1895/28-01-2019 του Τμήματος 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου . 
 
Σε περίπτωση που ο δήμος δεν προσλάβει το ως άνω προβλεπόμενο προσωπικό, ο 
ανάδοχος δεν θα πληρωθεί για το προσωπικό αυτό. Το κόστος υπηρεσιών του 
γιατρού εργασίας θα υπολογίζεται κάθε φορά ανάλογα με το κάθε φορά υπηρετούν 
προσωπικό.  
Ο ανάδοχος, καθώς και οι επιτροπές παραλαβής των εργασιών, θα ενημερώνονται 
με έγγραφο για την αύξηση ή αντίστοιχα τη μείωση του προσωπικού του δήμου.  
Η συνολική αμοιβή σε περίπτωση απασχόλησης όλου του προβλεπόμενου 
προσωπικού θα ανέλθει στο ποσό των 7.517,00 Ευρώ . 
 
 
 

Για τη σύνταξη 
 
 
 

Παναγιωτοπούλου 
Λαμπρινή 

 Θεωρήθηκε 25/04/2019 
Η προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Τσέλιου Ιωάννα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31 
Τ.Κ: 30200 
Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου 
Λαμπρινή –Γιαννοπούλου Παναγιώτα  
Τηλέφωνο: 2631360983   
Fax: 2631025041 
Εmail:promithies@2607.syzefxis.gov.gr 
Αρ.πρωτ.:8963 

 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
CPV: 85121000-3 «Ιατρικές Υπηρεσίες»   
   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:7.517,00 € 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1O: Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η ανάθεση της εργασίας  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις: 

• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 118 «Περί  απευθείας 
ανάθεσης». 

• Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) περί «Κυρώσεως του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)» , και συγκεκριμένα του άρθρου 
209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα 
με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-
2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  

• Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

• Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13 -7-2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

• Το Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145/τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», 

• Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και της 



 

12 

 

παραγράφου Ζ αυτού «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  

• Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26 -3-2014) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της  
υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων» 

• Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) 
«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) «Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες δια τάξεις».  

• Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/02 -06-2010) «Κύρωση 
του κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων»  

• Το Ν. 4144/2013 Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία (άρθρο 36)  

• Το με αρ. πρωτ. 2456/246/29-1-2013 έγγραφο του Υπ. Εργασίας 
Κοινωνικής ασφάλειας & πρόνοιας, σχετικά με την απασχόληση τεχνικού 
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ κατηγορίας  

• Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος 
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο 
γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  

• Το με αρ. πρωτ. 131289/1988  έγγραφο του Υπ. Εργασίας σχετικά με 
ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 294/88 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και 
ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και 
εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων»  

• Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177/τ.Α`/18.10.1985) «Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων» όπως συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 
3144/2003,  για την Υγιεινή και ασφάλεια των Εργ αζομένων 

• Το Π.Δ. 17/1996 (Φ.Ε.Κ 11/Α/1996) «Mέτρα για την βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK»  

• Την Κ.Υ.Α. 88555/3293/30.09.1988 (ΦΕΚ 721/τ.Β’/4 -10-1988) 
Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και 
των Ο.Τ.Α.  Λοιπές ισχύουσες διατάξεις  
 
 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9596
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2460
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=9631
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=-5&item_id=2171
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ΑΡΘΡΟ 2O: Συμβατικά στοιχεία  
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  είναι : 
 
α)  Τεχνική Έκθεση  
β)  Τεχνικές Προδιαγραφές  
γ)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
δ)   Συγγραφή Υποχρεώσεων  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3O: Όροι – Δικαίωμα συμμετοχής – απαραίτητα δικαιολογητικά  
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
φυσικών ή και νομικών προσώπων.  Σε περίπτωση ανάθεσης των 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε ΕΞΥΠΠ (Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης)  σύμφωνα με το Π.Δ 95/99 (ΦΕΚ Α΄102),  θα 
πρέπει να προσκομιστεί άδεια συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την 
άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Οι προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους θα υποβληθούν σε 
σφραγισμένο φάκελο με τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, τα 
πλήρη στοιχεία του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και τα πλήρη 
στοιχεία της πρόσκλησης – ανακοίνωσης αλλά και τα πλήρη στοιχεία του 
υποψηφίου αναδόχου.  Εντός του φακέλου τοποθετούνται δύο ξεχωριστοί 
φάκελοι, εκ των οποίων ο ένας αναγράφει «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (πτυχί α κ.λ.π.) 
και ο άλλος αναγράφει «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιλαμβάνει το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, από την επόμενη της 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.4 
του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 4O: Υποχρεώσεις εντολέα 
 
Ο Δήμος οφείλει για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων 
του Γιατρού Εργασίας, να θέτει στη διάθεσή του το αναγκαίο βοηθητικό 
προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα 
μέσα. 
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ΑΡΘΡΟ 5O: Υπογραφή σύμβασης – εγγυήσεις 
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει 
για την υπογραφή του  συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών   , ξεκινούν 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγουν 31/12/2019 . 
από την υπογραφή της.  

Ο ανάδοχος είναι καθ΄ ολοκληρία υπεύθυνος για την εφαρμογή των 
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που θα 
χρησιμοποιήσει όπως και της πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.  

Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής, ούτε εγγύηση καλής 
εκτέλεσης (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). 

 
ΑΡΘΡΟ 6O: Αναθεώρηση Τιμών  
 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια 
ισχύος της εντολής.  Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι 
βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.  
 
ΑΡΘΡΟ 7O: Καλή εκτέλεση των εργασιών/υπηρεσιών  
 
H  παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας, θα γίνει από την αρμόδια 
τριμελή επιτροπή παραλαβής εργασιών. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται και ο ανάδοχος.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό 
συμβούλιο με απόφασή του η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από 
την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 
του Ν.4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 8O: Τρόπος πληρωμής   
 
Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβαση είτε 
τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών .και 
αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα 
παραστατικά . (Απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών). H  αμοιβή του 
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ιατρού εργασίας απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με την 
1125529/8239/989/Β0014/ΠΟΛ.1168/16.12.2008 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και την 297/08 γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.  
Οι υπηρεσίες ιατρού εργασίας που παρέχονται από τις ΕΞΥΠΠ δεν 
απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, 
παράγρ. 1, περίπτ. ε΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. και τις αντίστοιχες διατάξεις του 
άρθρου132 της Οδηγίας  2006/112/ΕΚ  του Συμβουλίου, καθόσον οι 
εταιρίες αυτές δεν είναι αναγνωρισμένοι φορείς πρωτοβάθμιας υγείας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Επίλυση Διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις.  
 

Για τη σύνταξη 
 
 
 

Παναγιωτοπούλου 
Λαμπρινή  

 Θεωρήθηκε  25/04/2019 
Η προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

Τσέλιου Ιωάννα 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9610
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση: Σταυροπούλου 31 
Τ.Κ: 30200 
Πληροφορίες: Παναγιωτοπούλου 
Λαμπρινή –Γιαννοπούλου Παναγιώτα  
Τηλέφωνο: 2631360983   
Fax: 2631025041 
Εmail:promithies@2607.syzefxis.gov.gr 

 
 
 
 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
CPV: 85121000-3 «Ιατρικές Υπηρεσίες»   
   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:7.517,00 € 

  

  

  

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Για την απευθείας ανάθεση προς επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
γιατρού εργασίας στο  Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, δηλώνω υπεύθυνα ότι 
έλαβα γνώση της της με αριθ. 16/2019 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, είμαι 
σύμφωνος/η με όσα προβλέπονται και καταθέτω την παρούσα προσφορά ως 
ενδιαφερόμενος/η, προσφέροντας την παρακάτω τιμή όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 
 

Παροχή Υπηρεσιών 
γιατρού εργασίας 

 
213,80 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΑΞΙΑ :  

 
Καταθέτω συνημμένα σε φωτοαντίγραφα, όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να 
πιστοποιούνται όσα αναφέρονται στην μελέτη του Τμήματος Προμηθειών. 
 

Προσφέρω την ανωτέρω εργασία – υπηρεσία έναντι συνολικού ποσού 

 ………………………………………………………………………………………….. 
(αναγράφετε συνολικό ποσό ολογράφως) 
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Μεσολόγγι  ……./……/2019 

 

Ο Προσφέρων 
 
 

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου] 
 


