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ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΑΠΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ( Ε.Ξ.Τ.Π.Π. ) ΣΟ ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ  

ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ  ΑΙΣΗΜΑ  
 

    ασ γνωρίηουμε ότι  ο Διμοσ  ιντικισ ζχει ανάγκθ να προβεί άμεςα ςτθν απευκείασ ανάκεςθ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ από εταιρία Ε.Ξ.Τ.Π.Π. για διάςτθμα 12 μθνϊν. (άρκρο 9, παρ. 1  του 
Ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ 
84/Α'/02.06.2010), ςφμφωνα με το οποίο «ο εργοδότθσ δφναται να επιλζξει μεταξφ τθσ ανάκεςθσ των 
κακθκόντων Ιατροφ Εργαςίασ ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Προςταςίασ και Πρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)». 
    Με τθν  324/09-7-2019  (ΑΔΑ: Ψ6Χ2Ω1Τ-ΩΒΘ) απόφαςθ Δθμάρχου  ανακλικθκε  θ από  18-03-2019 
αρ.ΚΗΜΔΗ: 19SYMV004641947 ωσ τότε ιςχφουςα ςφμβαςθ με τον ιατρό γενικισ ιατρικισ. 
    τθ ςυνζχεια ο Διμοσ προζβει ςε αναηιτθςθ  νζου Ιατροφ Εργαςίασ ,ςε εφαρμογι του αρ.3509/21-
8-2019 ΦΕΚ(Κφρωςθ του οριςτικοφ καταλόγου Ιατρϊν του άρκρου 16 παρ.2 του «Κϊδικα Νόμων για 
τθν Τγεία και τθν Αςφάλεια των εργαηομζνων (Κ.Ν.Τ.Α.Ε),  που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 
3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν  υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ Α’ 
84), όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει). 
    Ζπειτα από τθν 21/10/2019 βεβαίωςθ του Ιατρικοφ υλλόγου ερρϊν και τθν τθλεφωνικι 
επικοινωνία με τουσ εναπομείναντεσ ενταχκζντεσ  ςτον ειδικό κατάλογο Ιατροφσ (Παράρτθμα Ι-για 
ιατρικό ςφλλογο ερρϊν)του αρ. 3509/21-8-2019 ΦΕΚ , δεν κατζςτθ εφικτι θ  ςφναψθ ςφμβαςθσ με 
το Διμο μασ. 
         Ζχοντασ υπόψθ:  

 Σισ διατάξεισ του Ν.3463/06  «Κφρωςθ κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (Α’145) 

 Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010, άρκρο 8 (ςτισ επιχειριςεισ που απαςχολοφν πενιντα (50) και άνω 

εργαηόμενουσ, ο εργοδότθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ 
αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ). 

 Σισ διατάξεισ του Ν.4555/2018 

 Σισ διατάξεισ του Π.Δ.80/2016 

 Tου άρκρου 118 του ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(Προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ )» (Α’ 206) οι οποίεσ επιτρζπουν τθν 

προςφυγι ςτθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ , χωρίσ 
ΦΠΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000€) 

 Τθν εγκφκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 με τθν οποία παρζχονται διευκρινίςεισ και 
οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι του Π.Δ. 80/2016 

 Σθν ΚΤΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ τ.Βϋ 3400/20-12-2012) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων» του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. 

 Σθν ανάγκθ του Διμου για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ. 

 Σο γεγονόσ ότι το ποςό τθσ δεςμευόμενθσ με τθν παροφςα πίςτωςθ είναι εντόσ του εγκεκριμζνου 
προχπολογιςμοφ 2020. 

  

 

Ημερομθνία  μελζτθσ  05-05-2020 

Προχπολογιςμόσ   μελζτθσ 

με ΦΠΑ 24%   

3.255,00€ (6,25 ΩΡΕ/ΜΗΝΑ Χ 43,40€ Χ 12ΜΗΝΕ) 





υνοπτικι περιγραφι Σο παρόν αίτθμα αφορά τθν ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΔΗΜΟΤ 

ΙΝΣΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΣΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤ  ΙΝΣΙΚΗ 

ΚΑΕ Προχπολογιςμοφ 

ζτουσ  2020-2021 

Κ.Α.: 00.6117.02 (ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ)   
 

CPV CPV  71317210-8 (Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα υγείασ και 

αςφάλειασ) 

 

     Η δαπάνθ κα βαρφνει τουσ Κ.Α. τουσ προχπολογιςμοφσ  2020-2021 όπωσ αναγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα : 

Κ.Α.Ε ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2020 ΕΣΟΤ 2021 ΤΝΟΛΟ ΔΑΠ. 

00.6117.02 (ΙΑΣΡΟ ΕΡΓΑΙΑ)   2.170,00 1.085,00 3.255,00 

 

      Σο παρόν ζγγραφο κα αναρτθκεί ωσ πρωτογενζσ αίτθμα ςτο Κ.Η.Μ.Δ..  

 

Η Διευκφντρια  Δ/νςθσ Διοικθτικϊν 
& Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

 
ΚΟΜΙΔΟΤ ΟΛΓΑ 




