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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Γούρνες: 13-5-2016 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         Αριθ. πρωτ.: 8480         
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

                                                                   
  Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού 
εργασίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου Χερσονήσου, σε ιατρό που κατέχει και 
ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας -  σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. α’ του 
άρθρου 16 του ν.3850/2010 -  ή σε ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα με τη μορφή 
«Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π., άρθρου 23 του Ν. 3850/2010), 
για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.409,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% 
(2.772,00 € άνευ ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/06 & του 
Ν. 3850/2010 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Χερσονήσου.  
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί Εργασίας ή οι ενδιαφερόμενες Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), - να καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο -  εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα 
του Δήμου της παρούσας πρόσκλησης - στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Χερσονήσου, και 
συγκεκριμένα έως και την 25η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ.   
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να: 

 Είναι Ιατρός, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου. 
 Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως αυτή 

πιστοποιείται από τον Ιατρικό Σύλλογο. 
Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του Ιατρού Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Ν. 3850/2010, 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 ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς (στον οποίο θα 
αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας). 
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς υποφακέλους: 
α) τον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής (αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά) και 
β) το σφραγισμένο υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς.  

Οι προσφέροντες - πέρα από την οικονομική τους προσφορά -  θα πρέπει να προσκομίσουν εντός 
του σφραγισμένου φακέλου και συγκεκριμένα  στον υποφάκελο των δικαιολογητικών, μαζί με την 
αίτηση, τα εξής δικαιολογητικά: 
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1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχο και 
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος. 
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο. 
4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον Ιατρικό 

Σύλλογο. 
5. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις οποίες ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας, 

καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2010  (άρθ. 9 παρ. 4) & στο Ν. 
3996/2011 (άρθρ. 29 παρ. 3) 

6. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Ν. 
3850/2010 (άρθ.16, παρ.2). 

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής 
μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη µε αυτή  

8. ΦΕΚ Σύστασης - σε περίπτωση εταιρείας - και νομιμοποιητικά έγγραφα του νομίμου 
εκπροσώπου της 

9. Άδεια της επιχείρησης ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι όροι 
και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύμφωνα με το άρθ. 23 Ν.3850/2010  
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 και στην περίπτωση που αυτά προέρχονται από την 
αλλοδαπή απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού η επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του Ν. 
3850/2010. Αναλυτικότερη περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται στην αριθμ. 
3/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσης. 
Η ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80) στον υποψήφιο/α (που πληροί) τα απαιτούμενα 
προσόντα και κατέθεσε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χερσονήσου και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hersonisos.gr  
Επιπλέον, η παρούσα θα αποσταλεί με e-mail στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. 
                           
                                       Ο Αντιδήμαρχος 
                                    
                                     Πλευράκης Εμμανουήλ  
Συνημμένα: 
1. Η υπ’ αριθ. 3/2016 Μελέτη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  


