
 
    
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.790,00€  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.  

Κ.Α.: 15.6117.05 

CPV: 71317200-5 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.790,00€  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσίας αποτελεί η επιστημονική υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. για 
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι ΟΤΑ Ά 
βαθμού, μεταξύ άλλων φορέων, υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ιατρό εργασίας, με σκοπό, όπως 
προκύπτει και από το Π.Δ. 17/1996 σε συνδυασμό με το Ν.3850/10 την επίβλεψη και προστασία της 
υγείας των εργαζομένων τους και τη διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας. 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» σε 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει την υποχρέωση ως εργοδότης, στις επιχειρήσεις που 
απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από πενήντα (50) εργαζομένους, την υποχρέωση να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) (Ν.3850/10). Ο ΙΕ παρέχει υποδείξεις και συμβουλές 
στον εργοδότη, 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 ΙΕ καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται 
από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των 
υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, 
προκειμένου να εξασφαλίσει την υγιεινή των εργαζομένων του.  
 
Με το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό 
προσωπικό, για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων (το Ν.Π.Δ.Δ. δεν 
διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας), να συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς 
υπηρεσίες. 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ Α’ Βαθμού, με τα εξής στοιχεία: 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   
Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  kapivril@otenet.gr  
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8105052 

Τηλεομοιοτυπία 210 6131204 

 
 



 
2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό CPV 
71317200-5 με τίτλο «Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας». 
 
 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέχεται στο ποσό των 2.790,00€. Η δαπάνη χρηματοδοτείται 
από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ., χαρακτηρίζεται ως πολυετής καθώς θα έχει ισχύ από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (υπολογίζουμε αρχές Οκτωβρίου 2019 έως 31.07.2020). Θα 
βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019 και 2020. 
 
Επιμερίζεται δε ως εξής κατ’ έτος και κατά κωδικό προϋπολογισμού: 
 

Έτος Κ.Α. Τίτλος Πίστωση 

2019 15.6117.05 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία-Αμοιβή ιατρου εργασίας -Τεχνικού 

Ασφαλείας 

930,00 

2020 15.6117.05 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία-Αμοιβή ιατρού εργασίας -Τεχνικού 
Ασφαλείας 

1.860,00 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 6 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» προκύπτει ότι μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης δαπανών εφόσον στον 
προϋπολογισμό υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση τουλάχιστον ίσης αξίας της δαπάνης που πρόκειται 
να εκτελεσθεί μέχρι το τμήμα του έργου, της παροχής υπηρεσίας ή της προμήθειας που, βάσει της 
μελέτης, πρόκειται να εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του έτους. 
 
Σημειωτέον ότι οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. 
(ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του 
Ν.Σ.Κ.), ενώ οι ΕΞ.Υ.Π.Π. επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση είναι «κάτω των ορίων» και εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου I του 
Ν.4412/2016. 
 

 Η παροχή της υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 
(και ιδίως του άρθρου 118), του  Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 
Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4144/2013 και ισχύει από 18/04/2013 και του Νόμου 3463/2006. 

 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας.  
 

Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριος 2019 
Ο/Η Συντάξασα 

 
Αννα Αναστασιάδου  

Προϊσταμένη Διοικητικών             
Υπηρεσιών 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.790,00€  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη παροχή 
υπηρεσίας. 
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 
επιστήμονας Ιατρός που θα του ανατεθεί η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, βάσει της 
προσφοράς του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η παροχή της υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 
 

 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 την 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με τις Οδηγίες 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 στις 
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας και δύναται να επιλέξει μεταξύ των 
περιπτώσεων ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και ιατρού εργασίας. 

 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. 

 Τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν.1568/85 «Υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και 
του γιατρού εργασίας ,καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας. 

 το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4144/2013 
και ισχύει από 18/04/2013 

 

 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών». 

 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις». 



 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές) 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 57654/2017  (Φ.Ε.Κ. 
1781/τ.Β/23-05-2017). 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 Το συμφωνητικό 
 Η παρούσα μελέτη  

 Η απόφαση ανάθεσης 
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
4.1  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α)  σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων 

4.2  Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 



καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 

4.2.2  Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, 
κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς 
στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 

4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν.4412/2016, ήτοι: 
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών συνιστά 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

4.2.4 Εάν δεν έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιατρού. 
4.2.5 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

 

 

 
 



Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ο ανάδοχος, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει μαζί με την προσφορά του να 
υποβάλλει τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά 
αποδεικτικά μέσα.  
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι τα ακόλουθα: 
1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (για την περίπτωση 4.2.1), όπως του ποινικού μητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή 
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους 
διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 
Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στην περίπτωση 4.2.1 της παρούσας.   

2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες πολίτες 

και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα) 
 Σημείωση: 
 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα 

που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την 
εταιρεία.   

 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την περίπτωση 4.2.4) , με την οποία να δηλώνει ότι: 

 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως 
προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

 αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη παροχής υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 



 
4. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Ιατρού  
5. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο (για την περίπτωση 4.2.4) 
 
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, 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. 
 2.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. [1]3.Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο χρόνος και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των αναγκαίων προσόντων για 
την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας από ιατρούς των 
περιπτώσεων α ́ και β ́ της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και για την άσκηση αυτής έως την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του ως άνω τίτλου της ειδικότητας της ιατρικής 
της εργασίας 
6. Πτυχίο Iατρικής 
7. Τίτλος ειδικότητας 
8. Βεβαίωση άσκησης ειδικότητας από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α΄188). 
Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το Δημόσιο, 
τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 του Ν. 
4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, 
γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον 
Ν. 4250/2014. 
 
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα 
οριζόμενα στον Ν.4250/2014. 



 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
 
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 

 Το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή 
του 

 η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους,  
 οι ένορκες βεβαιώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.   
 οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών. 
 

Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 υπογράφονται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και ο χρόνος 
εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από 20.10.2019 έως τις 31.07.2019 (πολυετής υποχρέωση).  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αρμόδια υπηρεσία 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται 
από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι στην Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  
του Ν.Π.Δ.Δ.  
 
Αρμοδιότητες υπηρεσίας 
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν: 

 στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, 

 στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 
 ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/16. 

 Το σύνολο  των επισκέψεων του  Ιατρού σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με 
το πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας 

 
Επόπτης  
Επειδή η παρούσα παροχή υπηρεσίας, ως εκ της φύσεώς της, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, η 
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών δύναται, µε απόφασή της, να ορίσει για την 
παρακολούθηση της σύμβασης, ως Επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016. 
 
Τα καθήκοντα του Επόπτη ενδεικτικώς είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου µε τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του Επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.  
 
 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126674


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ.  

ΕΔΡΑ Ν.Π.Δ.Δ. Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 62 

Α’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 113 

Β’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 14 

Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 4 

Δ’ ΒΡΕΦΙΚΟΣ -ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΟΣ 45 

ΚΑΠΗ  ΚΙΣΣΑΒΟΥ 11 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

ΚΔΑΠ/ΜΕΑ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 14 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.  
  
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά στο 100% της αξίας 
της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν έκδοσης 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει 
της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2019 (και 2020 αντιστοίχως), μετά την 
έκδοση των σχετικών τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή κάθε φάσης, από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν 
διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς το συμβατικό αντικείμενο . 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 
 
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την περ. ε της παρ.1 του αρ.22 του Ν.2859/2000, οι παροχές 
ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών 
επαγγελμάτων, απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. 
Η ανωτέρω προσδιοριζόμενη παροχή ιατρικών υπηρεσιών απαλλάσσεται του ΦΠΑ (ΠΟΛ.1100/24-
06-2010)  

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου οποτεδήποτε, εάν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου παραβίαση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση και το Ν.4412/16, ειδικότερα 
δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών/εργασιών ή η πλημμελής παροχή υπηρεσιών/εργασιών εκ 
μέρους του. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200-205 έως και 216-220, 

του Ν.4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το σύνολο της σύμβασης, 
ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα 
δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή.  

4. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής 
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

5. Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

6. 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. 
 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 
 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
 
 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

 

 
Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 

 
 

Ο/Η Συντάξασα 
 
 
 

Αννα Αναστασιάδου  
Προϊσταμένη Διοικητικών             

Υπηρεσιών  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1568/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι ΟΤΑ Ά 
βαθμού, μεταξύ άλλων φορέων, υποχρεώθηκαν να διαθέτουν ιατρό εργασίας, με σκοπό, όπως 
προκύπτει και από το Π.Δ. 17/1996 σε συνδυασμό με το Ν.3850    Όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ.5 Άρθρο 36 ΝΟΜΟΣ 4144/2013 και ισχύει από 18/04/2013 
10 ,την επίβλεψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων τους και τη διασφάλιση της ατομικής 
και δημόσιας υγείας. 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει την υποχρέωση ως εργοδότης, να 
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την υγιεινή των 
εργαζομένων του.  
 
Με το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό 
προσωπικό, για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων (το Ν.Π.Δ.Δ. δεν 
διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας), να συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς 
υπηρεσίες. 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους 
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη 
σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, οι οποίες καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από τη 
νομοθεσία ειδικό βιβλίο. 
 
Ειδικότερα αντικείμενο της εργασίας που θα εκτελέσει καθώς και των υποχρεώσεων του αποτελούν 
τα εξής: 
 
 

Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων 
 Ο γιατρός εργασίας προβαίνει:  

1. α) σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, εφόσον αυτό 
απαιτείται,  

2. β) σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από 
αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται 
από τον 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 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.790,00€  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019 



την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό 
απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές 
του αρμόδιου Υπουργείου, για την κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη. 

 Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των 
ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό : 

1. α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει 
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,  

2. β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας των 
εργαζομένων, όπου αυτό απαιτούνται 

3. γ) ερευνά τα αίτια των  ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί 
τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών 
αυτών, 

4. δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από 
την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης αυτών,  

5. ε) Εκτελεί πρόγραμμα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας 
του Δήμου και της αρμόδιας Διεύθυνσης υγιεινής. 
 

 Ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση:  
1. να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.  Δεν επιτρέπεται ο γιατρός να 

χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας 
εργαζομένου. 

2. να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιαδήποτε παράγοντα 
στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία. Η επίβλεψη της υγείας των 
εργαζομένων στο τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ 
αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους. 

3.  να τηρεί ιατρικό φάκελο για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης όπου αναγράφονται τα 
αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, μετά την υποβολή των 
εργαζομένων σε αντίστοιχες εξετάσεις 

 Ο γιατρός εργασίας υποχρεούται να υποβάλλει συμπεράσματα και τις προτάσεις του σχετικά με 
την υγιεινή των εργαζομένων τμηματικά ανάλογα με την πορεία του έργου που θα ανατεθεί. 

 
 
Πρόγραμμα εργασίας 

 Αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας της ανάθεσης των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας. 
 Έναρξη & τήρηση βιβλίων για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας. 
 Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού. 
 Σύνταξη & υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων (συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με την 

υγιεινή των εργαζομένων) του Ιατρού εργασίας όταν αυτό ζητείται. 

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις με τον εργοδότη (ή εκπρόσωπο του) και την Επιτροπή Υγιεινής και 
Ασφάλειας των Εργαζομένων  

 Συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας του Δήμου, αναλόγως των αναγκών που θα εμφανίζονται 
 

 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν.3850/2010 για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του ιατρού 
εργασίας οι επιχειρήσεις/εργασίες/εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες. Ο συνολικός 
μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης μισθωτού.  
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί 80 άτομα και σύμφωνα με το αρ.21 του Ν.3850/2010 «ο ελάχιστος 
πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης για τον Γιατρό Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα». 



 
Έχοντας υπόψη την κατηγοριοποίηση του άρθρ.10 του Ν.3850/2010 καθορίζονται συντελεστές από 
την παρ. 1 του άρθρου 21 του που πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό των εργαζομένων και δίνουν 
τις ώρες εργασίας του ιατρού εργασίας. 
 
Το διοικητικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τα παραπάνω ανήκει στην κατηγορία Γ (χαμηλή 
επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,4 και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. ανήκει στην 
κατηγορία Β (μεσαία επικινδυνότητα) με συντελεστή 0,6. 
 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗΝΕΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ,ΙΔΑΧ) 8 0,4 12 3,20 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ) 1 0,4 12 0,40 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΔΟΧ  1 0,4 1 0,40 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΛΟΙΠΟ (ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) 

18 0,6 12 10,8 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΛΟΙΠΟ (ΙΔΟΧ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΟ & 

ΟΑΕΔ) 

50 0,6 12 30,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 44,80 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (αρ.21 Ν.3850/2010): 75,00 

 
 
Καθώς η αύξηση ή αντίστοιχα η μείωση του προσωπικού κάθε κατηγορίας είναι απρόβλεπτη 
(συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις, διαθεσιμότητα, προσλήψεις εποχικού προσωπικού) σε περίπτωση 
αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον αριθμό των εργαζομένων θα 
υπάρχει έγγραφη ενημέρωση του ιατρού εργασίας καθώς θα διαφοροποιείται ο χρόνος απασχόλησής 
του. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7, του άρθρου 36, του Ν.4144/2013 ο χρόνος απασχόλησης του 
ιατρού εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή συμφωνία του εργοδότη και της Ε.Υ.Α.Ε. 
 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3850/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου 
προβλέπονται τα προσόντα του ιατρού εργασίας ο γιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί 
την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.  
 
Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στο σχετικό 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.  
 Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον οποίο 

εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου β. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια 
υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι. 



 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. 

 Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης 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. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση που η εργασία ανατεθεί σε ΕΞ.Υ.Π.Π. θα πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις και όροι 
σύστασής τους σύμφωνα με το άρθρο 23, του Ν.3850/2010, όπως ισχύει. 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 

 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
 
 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

 

 
Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 

 
 

Ο/Η Συντάξασα 
 
 
 

Αννα Αναστασιάδου  
Προϊσταμένη Διοικητικών             

Υπηρεσιών  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.790,00€  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
 
Άρθρο 1ο: Παροχή υπηρεσιών υγείας από ιατρό εργασίας  
(σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές) 
 
Τιμή υπηρεσίας: 30,00€ (τριάντα ευρώ) ανά ώρα 
 
Σημειωτέον ότι οι ιατροί εργασίας απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. 
(ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.), ενώ οι 
ΕΞ.Υ.Π.Π. επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. 
 

 
ΕΘΕΩΡΗΘΗ 

Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 
 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
 
 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

 

 
Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 

 
 

Ο/Η Συντάξασα 
 
 
 

Αννα Αναστασιάδου  
Προϊσταμένη Διοικητικών             

Υπηρεσιών  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2.790,00€  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2019 

 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Ιατρό 
Εργασίας 

Ώρες 25 30,00 750,00 

ΦΠΑ 24% (σε περίπτωση ανάθεσης σε ΕΞ.Υ.Π.Π.) 180,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε περίπτωση ανάθεσης σε ΕΞ.Υ.Π.Π.) 930,00 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Ιατρό 
Εργασίας 

Ώρες 50 30,00 1.500,00 

ΦΠΑ 24% (σε περίπτωση ανάθεσης σε ΕΞ.Υ.Π.Π.) 360,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε περίπτωση ανάθεσης σε ΕΞ.Υ.Π.Π.) 1.860,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Ιατρό 
Εργασίας 

Ώρες 75 30,00 2.250,00 

ΦΠΑ 24% (σε περίπτωση ανάθεσης σε ΕΞ.Υ.Π.Π.) 540,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (σε περίπτωση ανάθεσης σε ΕΞ.Υ.Π.Π.) 2.790,00 

 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 

 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
 
 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

 

 
Βριλήσσια 30 Σεπτέμβριου 2019 

 
 

Ο/Η Συντάξασα 
 
 

Αννα Αναστασιάδου  
Προϊσταμένη Διοικητικών             

Υπηρεσιών  
 

 


