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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω  5 & Κάστορος, Πειραιάς
Ταχ. Κωδ. : 185 45
Τηλέφωνο : 213 1601641
Πληροφορίες : Μ. Βαζακοπούλου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΏΣ, ΤΗΣ Π.Ε. ΝΉΣΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΏΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΚΑΙ ΝΉΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ  ΤΗΣ Π.Ε. ΝΌΤΙΟΥ 
ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000,00€. 

      Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  έχοντας υπόψη:

1.  Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «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».

3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).

5. Το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/2-06-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/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».

7. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14.

8. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 
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2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

9. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

10. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις».

11. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

12. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τον Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/23-10-2014 ) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών 
κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες 
διατάξεις»  και ειδικότερα το άρθρο 27 , σύμφωνα με το οποίο οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα , 
εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό , να συνάπτουν συμβάσεις  μίσθωσης έργου ή 
δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν 
συναφείς υπηρεσίες, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων .

14. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

15. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
16. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για 

την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
17. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

και άλλες επείγουσες διατάξεις».
18. Τον N. 4727/2020 (Α΄184 ) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ )2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ ) 2018/1972 και  άλλες διατάξεις Το Π.Δ. 
80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

19. Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία » (Α΄36). 

20. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
21. Την ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/2008 «Απαλλαγή από ΦΠΑ των Ιατρών Εργασίας – 

Κοινοποίηση της αριθ. 297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.» του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών».

22. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».

23. Την υπ’ αρ, 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/τ. Β΄/08-06-2019 ) ΚΥΑ «Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και 
μέτρα προληπτικής ιατρικής». 

24. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων», όπως ισχύει.

25. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση 
και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.

26. Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» .

27. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» .
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28. Την με αρ. πρωτ. 526516/26-06-2021  (ΥΟΔΔ' 494) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής » .

29. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής».

30. Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021, ΦΕΚ4832/Τ.Β/19-10-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους , 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη » στον Εκτελεστικό Γραμματέα της  Περιφέρειας Αττικής,σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων , Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας  της Περιφέρειας Αττικής.

31. Τη με αρ. πρωτ. 450172/20-05-22 (ΦΕΚ 2697/τ. Β΄) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.

32. Την με αρ. 23612/11-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ /12-01-2022 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής». 

33. Την με αρ. 1/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ( ΑΔΑ: ΩΔΠΞ7Λ7-ΚΞ7) , 
περί συγκρότησης και εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 

34. Την με αριθμ. 2/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) 
περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής .

35. Την με αρ. 76928/9-07-2021  (Β' 3075) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
– Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ».

36. Την με αρ. 179/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 ».

37. Την με αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής». 

38. Την με αρ. 178/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022».

39. Την με αρ. 17/2022  Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-Κ56) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση της 1ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 ».

40. Την με αρ. πρωτ. 28194/3-03-2022 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 17/2022 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής». 

41. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής αναφέρεται το 
Αυτοτελές Γραφείο Ιατρού Εργασίας (άρθρο 27) , αρμοδιότητα του οποίου είναι η επίβλεψη και 
εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων , η υγιεινή και η ασφάλεια των 
χώρων εργασίας. 

42. Την με αρ.18/2021 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 21SYMV008552933 ανάμεσα στην Περιφέρεια 
Αττικής και τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων , τις κοινές υπηρεσίες των 
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Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και  τις υπηρεσίες της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής, η οποία έληξε στις 28-04-2022. 

43. Το με αρ. πρωτ. 152979/23-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών- Τμήμα 
Προμηθειών προς τη Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού με το οποίο ζητείται εάν υπάρχει 
δυνατότητα στελέχωσης του  Αυτοτελούς Γραφείου Ιατρού Εργασίας, ως Υπηρεσιακή Μονάδα 
της Περιφέρειας Αττικής , είτε με νέες προσλήψεις είτε με μετακινήσεις του ήδη υπηρετούντος 
προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής.

44. Το με αρ. πρωτ. 166942/28-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού – 
Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων σύμφωνα με το οποίο γίνεται 
γνωστό ότι στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπηρετεί ιατρός με ειδικότητα ιατρικής εργασίας ή   
έχει εκτελέσει καθήκοντα ιατρού εργασίας.

45. Το από 11-03-2022 μήνυμα  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του  Γενικού Διευθυντή Οικονομικών, 
το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 207244/11-03-2022 , σύμφωνα με το οποίο λαμβάνοντας 
υπόψη τη διάταξη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 43 
παρ. 3 περ.ΙΙΙ ) δίνεται  εντολή να προβούμε στις  απαιτούμενες ενέργειες για την παροχή 
υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων, της Π.Ε. 
Πειραιώς  και Π.Ε. Νοτίου  Τομέα Αθηνών. 

46. Το με αρ. πρωτ. 223294/16-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών- Τμήμα 
Προμηθειών προς τη Διεύθυνση  Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με στοιχεία υπηρετούντων 
υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Π. Ε. Πειραιώς, της Π. Ε. Νήσων, σε κοινές υπηρεσίες  των Π. Ε. 
Πειραιώς και Νήσων και σε υπηρεσίες  της Π. Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής.

47. Το με αρ. πρωτ. 280246/1-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων με θέμα «Παροχή στοιχείων 
υπηρετούντων υπαλλήλων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών , Π.Ε. Πειραιά , Π.Ε. Νήσων και 
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων». 

48.  Το γεγονός ότι, όπως ορίζεται και στις διατάξεις του Ν.3850/2010, σε όλες τις επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  οι οποίες απασχολούν από 50 
και πάνω εργαζόμενους  ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 
Ιατρού Εργασίας. Ως εκ τούτου η εν λόγω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την Περιφέρεια 
Αττικής , καθώς εξυπηρετεί την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών της με την αντιμετώπιση , 
δηλαδή την πρόληψη και την καταπολέμηση του επαγγελματικού κινδύνου υγείας.  

49. Το γεγονός ότι η ανωτέρω  δαπάνη είναι  σύννομη  και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
των ανωτέρω υπηρεσιών , και το ύψος του προϋπολογισμού τεκμαίρεται βάσει προηγούμενης 
διαγωνιστικής διαδικασίας.  

50. Την υπ’ αριθμ. 763/2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΙΥΘ7Λ7-27Η) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την 
παρούσα.

51. Την με αρ. πρωτ.580630/22-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ:6ΣΖΑ7Λ7-
7ΕΒ)  και (ΑΔΑΜ: 22REQ010804479) ύψους 12.000,00€ στον ΚΑΕ 0879.01 του Ε.Φ.08072 
του οικ. έτους 2022 από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α  2091 και α/α βεβ.2413  στο βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.

                                    
ΚΑΛΕΙ

        Tους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την  
παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής 
διάρκειας ενός έτους, για τουλάχιστον  207  ώρες απασχόλησης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των 
υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης 
κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
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       Ο προϋπολογισμός είναι δώδεκα  χιλιάδες ευρώ (12.000,00€)  και  αφορά το σύνολο του 
προσωπικού  της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων και των υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

        Το ύψος του προϋπολογισμού προκύπτει συνυπολογίζοντας τον αριθμό των υπηρετούντων 
υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, στις κοινές  υπηρεσίες των Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων και τις υπηρεσίες  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής, 
σε συνδυασμό με τον συνολικό χρόνο απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας βάσει του άρθρου 21 
του Ν.3850/2010 και την έρευνα αντίστοιχων συμβάσεων διαφόρων φορέων του Δημοσίου. 

      Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), για την  παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, 
χρονικής διάρκειας ενός έτους και για τουλάχιστον   207  ώρες, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων και των υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και 
καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

      Προσφορά, που δεν περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το σύνολο των 
ανωτέρω υπηρεσιών για  τουλάχιστον 207  ώρες απασχόλησης  για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

       ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ της παρούσας Πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, χρονικής διάρκειας ενός έτους, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων και των υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την 
προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία.

  Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα έτος και τουλάχιστον 207 ώρες 
απασχόλησης .

Ο Ιατρός εργασίας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους εργαζομένους της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. 
Νήσων και στις κοινές υπηρεσίες  των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων που στεγάζονται στα κάτωθι 
κτίρια.

1. Αιγάλεω 5 και Κάστορος, Πειραιάς
2. Λεωφόρος Δουζηναίων Ευεργετών 8 (Δημοτική Αγορά Πόρου)- Πόρος Τροιζηνίας 

Ο Ιατρός εργασίας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους εργαζομένους της Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών που  στεγάζονται στα κάτωθι κτίρια.

1. Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Άλιμος 
2. Θεομήτορος  57-59 & 17ης Νοεμβρίου 1973,  Άλιμος 
3. Κτίριο 210Α, Παραλία Μοσχάτου - Καλλιθέας, πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις 
4. Κτίριο 220Α, Παραλία Μοσχάτου - Καλλιθέας, πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις 
5. Κτίριο 220Β, Εσπλανάδα Παραλία Μοσχάτου - Καλλιθέας, πρώην Ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις
6. Κτίριο 240Α, Παραλία Μοσχάτου - Καλλιθέας, Φαληρικός όρμος, πρώην Ολυμπιακές 

εγκαταστάσεις 
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Ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να πληροί όλες  τις προϋποθέσεις και να έχει τα τυπικά 
προσόντα όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 του Ν. 3850/2010(ΦΕΚ 84/τ. Α΄/2-06-2010) 
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει , να είναι εγγεγραμμένος στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης 
δεδομένων Ιατρών Εργασίας , που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σύμφωνα με 
το άρθρο 9Α του Ν. 3850/2010.  
 Ο ρόλος του ιατρού εργασίας είναι καθαρά συμβουλευτικός.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων του είναι και η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 
για όλα τα κτίρια που αναφέρονται και για όλες τις ειδικότητες των υπαλλήλων που στεγάζονται σε 
αυτά.
Η Περιφέρεια Αττικής για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας, 
θέτει στη διάθεσή του χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και 
βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες.
Σχετική βεβαίωση προσφερόμενων υπηρεσιών θα συντάσσεται ανά μήνα.
Το σύνολο του προσωπικού μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις του 
προσωπικού αλλά και τις προσλήψεις οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν εντός του 
χρονικού διαστήματος της σύμβασης.
Η συχνότητα των επισκέψεων και το ωρολόγιο πρόγραμμα θα καταρτιστούν με την υπογραφή της 
σύμβασης και θα υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας). 
Η παροχή υπηρεσιών του ιατρού εργασίας (προσόντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες, επίβλεψη 
της υγείας των εργαζομένων, συνεργασία με τεχνικό ασφαλείας, κ. ά ) θα γίνει σύμφωνα με τις 
νόμιμες διατάξεις..  

      
Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
       Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών, Αιγάλεω 5  & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην 
παραπάνω Δ/νση μέχρι την   31-08-2022   ημέρα    Τετάρτη  και ώρα 15:00μμ.
      Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.   
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  των  προσφορών.

 
Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

       Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλουν, επί αποδείξει, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς 
ξέσματα, για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων και των 
υπηρεσιών  της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής χρονικής διάρκειας ενός 
έτους.      

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς  τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση 

Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα 
Προμηθειών).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Όνομα/Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
Τηλέφωνο).
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       Η  καταγραφή της τιμής της Προσφοράς των συμμετεχόντων δύναται να συνταχθεί σύμφωνα 
με το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, όπου θα αναφέρεται:

• η προσφερόμενη τιμή για την παροχή υπηρεσίας ιατρού εργασίας για μία ώρα.
• το  συνολικό κόστος σε  € για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τουλάχιστον  

207  ώρες (το οποίο δε θα υπερβαίνει την ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη).

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και 
δεν  θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που 
ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση.
Αναφορικά με τον Φ.Π.Α. ισχύει η ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/2008 «Απαλλαγή από 
ΦΠΑ των Ιατρών Εργασίας – Κοινοποίηση της αριθ. 297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.» του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

 Σε περίπτωση που η συνολική τιμή υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η 
προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. 

Ο προσφέρων, μαζί με την οικονομική του προσφορά, θα προσκομίσει τα κάτωθι:
1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως 
εκάστοτε ισχύει για την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου της υπογραφής , στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: 

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης τους 
οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.
2) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως 
• Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
• Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
• Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)
• Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

της (για τα φυσικά πρόσωπα). 

• Eπισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών 
προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή τους. 

3) Απόσπασμα 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, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
➢ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ,ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε.), τον/τους διαχειριστή 
/διαχειριστές

➢ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

➢ στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο.
Ή

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του οικονομικού φορέα στην οποία 
θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από 
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του νόμου 4412/2016(ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) όπως 
ισχύει.
4) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω 2 (πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης ), 
3) και 4) δικαιολογητικά δεν έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, χωρίς υπαιτιότητα του προσφέροντος, τότε ο προσφέρων θα πρέπει να 
υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι έχει καταθέσει αίτηση στην αρμόδια αρχή 
για την έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, να συνυποβάλει αντίγραφο του αριθμού 
πρωτοκόλλου της εν λόγω αίτησης και να δηλώνει επίσης ότι θα προσκομίσει το 
πιστοποιητικό πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης.

5) Απαιτούμενους τίτλους σπουδών. 

6) Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος.

7) Άδεια ασκήσεως ιατρικής ειδικότητας ή απόδειξης προσόντων ιατρού εργασίας  
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 3850/2010(ΦΕΚ 84/τ. Α΄/2-06-2010).
 
 8) Πιστοποιητικό/βεβαίωση ιδιότητας μέλους οικείου  Ιατρικού Συλλόγου με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό .

Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν υπογραφή μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να απαιτείται σχετική 
θεώρηση γνησίου υπογραφής) στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους . 

 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των 
οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την 1- 09- 2022, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα  09:00πμ.

         Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (τηλέφωνο 
επικοινωνίας :2132601641).

 Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ 
      Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνεται κάθε μήνα από τη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του 
αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με βάση τη βεβαίωση 
παρεχόμενων υπηρεσιών  και  υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 
ανάδοχο των απαιτούμενων από τον Νόμο δικαιολογητικών. 
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     Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας  
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 
- Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του αναδόχου, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις  
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.

Τον  Ανάδοχο  θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις  και ο φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το νόμο.
 Αναφορικά με τον Φ.Π.Α. ισχύει η ΠΟΛ.1168/1125529/8239/989/Β0014/2008 «Απαλλαγή από 
ΦΠΑ των Ιατρών Εργασίας – Κοινοποίηση της αριθ. 297/08 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.» του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών».

     Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες » του 
ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της  Περιφέρειας Αττικής .

 (CPV: 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες )

     Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής 
της και θα αφορά τουλάχιστον  207 ώρες εργασίας.
     

Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης εφαρμόζονται α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 β) οι όροι της 
παρούσας πρόσκλησης γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
      Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
Αττικής www.patt.gov.gr.
     Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης δίνονται από τη 
Διεύθυνση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών , κ. Μαρία Βαζακοπούλου , Τηλ. Επικοινωνίας: 
2131601641. 
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιώς
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης - Τμήμα 

Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης 
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
email: site@patt.gov.gr

• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος : pisinfo@pis.gr(με την παράκληση να την αναρτήσει) 

http://www.patt.gov.gr/
mailto:site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του οικονομικού φορέα ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
με έδρα…………………………………………., οδός ……………………………αριθμ……..
Τ.Κ. ………………, ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ ……………………………………….
τηλέφωνα επικοινωνίας ……………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………….

Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος  και 
για  207  ώρες ως ακολούθως:

Α/Α
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 

1. ………………………..€

                          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ     207   ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΤΟΣ   

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   ………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ………………………………………………………………€………………..

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΏΣ, ΤΗΣ Π.Ε. ΝΉΣΩΝ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΩΝ Π.Ε. 
ΠΕΙΡΑΙΏΣ ΚΑΙ ΝΉΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΝΌΤΙΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΘΗΝΏΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΉΣ ΕΊΝΑΙ  12.000,00€. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………

                                                    ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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