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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

Θέμα:  «Παροχή υπηρεσιών ιατρικής  εργασίας » 

(Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου) 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ έχοντας υπόψη : 

 

1. Σύμφωνα με τις Ισχύουσες διατάξεις: του Ν. 3852/2010, 

2. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, (ΦΕΚ 14/Α/08-08-2016) «Δημόσιες 

συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
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4. Το  Π.Δ.80/2016   Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

5. Τον Νόμο 4555/2018: 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.  

6. Το ΦΕΚ 992/τ.Β΄/26.05.2011 για τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ» 

7. Το πρακτικό 61/2019 του Δ.Σ της Δημοτικής επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ 

με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον 

Πρόεδρο της Επιχείρησης. 

8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει γίνει έγκριση δαπάνης και 

δέσμευση πίστωσης ύψους: 3.999,00 €  με ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις σε 

βάρος Κ.Α 6117.1 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών  2021-2022 της 

Δημοτικής Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ για  «Αμοιβές γιατρών» με ΑΔΑ : 

9ΚΘ8ΟΚΙ9-ΑΛΦ Αρ. πρωτ. 1   22/2/2021 ύψους 3.399,00 € . 

9. Η συγκεκριμένη υπηρεσία   εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 

Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):. 85121000-3 Ιατρικές υπηρεσίες . 

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης. 

11. Το ότι στην Επιχείρηση μας, στην Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ 

κρίνετε απαραίτητη η δαπάνη με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της 

υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ιατρικής  εργασίας» καθόσον αποτελεί 

βασική εργοδοτική υποχρέωση για επιχειρήσεις με περισσότερους των 50 

υπαλλήλων βάση του Ν.3850/2010.  

12. Την με αριθ. πρωτ.  180/ΑΠ22 23/2/2021 με ΑΔΑ : ΨΗΞΞΟΚΙ9-ΝΩΦ 

Απόφαση του προέδρου της Επιχείρησης για την διενέργεια απευθείας ανάθεση 

της παραπάνω παροχής υπηρεσιών. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη  διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, της  υπηρεσίας   με τίτλο :  «Παροχή 

υπηρεσιών ιατρικής  εργασίας »  . 

 



 

α/α Περιγραφή είδους 
Μον. 

Μετρ. 
ποσότητα 

Τιμή 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Ιατρικές εργασίες  Ανθρ/ώρα  75,00 53.32 € 3.999,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.999,00  € 

ΦΠΑ 0%           0,00  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   3.999,00 € 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο ιατρός με τον οποίο θα συνεργαστεί η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών θα πρέπει 

απαραίτητος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να: 

1. Είναι Ιατρός, μέλος Ιατρικού Συλλόγου 

2. Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από 

τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

3. Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές. 

Κατ` εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το 

νόμο 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 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. 

Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πρόσληψης ιατρού με την παραπάνω ειδικότητα 

είναι δυνατόν να προσληφθεί ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας. 

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις 

διατάξεις του Ν.3850/2010 και τις σχετικές κανονιστικές Αποφάσεις. 



 Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και στους 

εργαζομένους είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι γραπτές 

υποδείξεις καταχωρούνται από τον ιατρό εργασίας σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης 

λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο. 

 Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη 

θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και 

σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών 

εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή 

των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Ο ιατρός εργασίας δύναται να συνταγογραφεί 

ηλεκτρονικά φαρμακευτική αγωγή ή παραπεμπτικά εξετάσεων στους υπαλλήλους της 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

  Ο Ιατρός της Εργασίας υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες του σε 75 

εργαζόμενους ( που απασχολεί σήμερα η Επιχείρηση) , για τις οποίες ως πραγματικός 

χρόνος απασχόλησης του, ορίζονται συνολικά οι 75 ώρες ετησίως (σύμφωνα με το 

ΠΔ17/1996 αρ. 4 παρ. 3 «… ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης… 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος των: …. β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις, που 

απασχολούν από 21-50 άτομα ….γ) από 51 και άνω 75 ωρών ετησίως ») . 

  Έδρα απασχόλησης του ιατρού εργασίας ορίζεται η έδρα της Επιχείρησης. 

Η ΔΕΣ ΡΟΔΑ για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Ιατρού 

Εργασίας θέτει στην διάθεσή του τον κατάλληλο χώρο εγκατάστασης κατά τις ώρες 

απασχόλησής του στην έδρα της επιχ/σης. 

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ   (εν προκειμένω 

στον Πρόεδρο και Διευθυντή της ΔΕΣ ΡΟΔΑ ). 

Σε ενδεχόμενη περίπτωση που αποβεί άγονη η εν λόγω διαδικασία μεταξύ των 

εγγεγραμμένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου της νήσου Ρόδου,  η ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

δύναται ν’ αποταθεί στα μέλη άλλων Ιατρικών Συλλόγων – όπως ορίζει ο Ν. 

3996/2011, άρ. 29  - εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση, προκειμένου να 

παρέχουν τις υπόψη υπηρεσίες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

Επίσης, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με Ιατρό άλλης ειδικότητας ή άνευ 

ειδικότητας στο πλαίσιο των οριζόμενων στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/2010) και την 

Κ.Υ.Α. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775 /Β΄/2009) και, αν κατά τη διάρκεια αυτής, Ιατρός με 

την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου , η 

ΔΕΣ ΡΟΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την υπόψη σύμβαση, με την 



προϋπόθεση ότι η καταγγελία αυτή θα γίνει με προειδοποίηση 10 ημερών, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παραπάνω αναφερόμενης κείμενης νομοθεσίας. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν μαζί με την αίτηση : 

Σε περίπτωση ιδιώτη γιατρού εργασίας, 

 

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχο και 

νομίμως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος 

3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον 

οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 

5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί 

πειθαρχικά. 

6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού 

Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (αρ. 9 παρ. 

4) και στο Ν.3996/2011 (αρ. 29 παρ. 3) , προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο 

ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) 

7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε 

οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Ν.3850/2010 (αρ. 16, παρ. 2)  

8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα Ιατρού 

Εργασίας. 

9. Βιογραφικό Σημείωμα. 

10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως αυτό επισυνάπτεται.  

 

Σε περίπτωση εταιρείας ΕΞΥΠ, θα πρέπει να υποβληθεί μαζί και το απαραίτητο 

πιστοποιητικό εγγραφής της στο οικείο Επιμελητήριο. 

Επισημαίνεται ότι: 

- Στα βιογραφικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει ν’ αναφέρουν τυχόν 

απασχόλησή τους σε Ασφαλιστικούς Φορείς.  

- Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά 

τους. 



Για καλύτερη διαμόρφωση άποψης των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων της ΔΕΣ 

ΡΟΔΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν, πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής 

ενδιαφέροντος, τις εγκαταστάσεις της ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική οικονομική προσφορά  

στην οποία θ’ αναφέρεται η μηνιαία αμοιβή τους που ζητούν από την ΔΕΣ ΡΟΔΑ για 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Η αμοιβή θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με 

την υποβολή δελτίου παροχής υπηρεσιών, και την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης της 

υπηρεσίας και του εύλογου της δαπάνης από την αρμόδια επιτροπή, το δε ποσό αυτής 

θα είναι καθαρό και σύμφωνα με το οριζόμενο στην προσφορά του και δεν θα 

επιδέχεται αναπροσαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Ο φάκελος προσφοράς, που συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, α) το 

φάκελο με την αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και β) το 

φάκελο της οικονομικής προσφοράς (ο φάκελος που θα περιέχει την οικονομική 

προσφορά   θα πρέπει να υποβληθεί  έως 4/3/2021 από τον/ους ενδιαφερόμενο/ους 

ιατρό/ούς στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ . 

Ο Ιατρικός Σύλλογος με μέριμνά του, καλείται να γνωστοποιήσει στην ΔΕΣ ΡΟΔΑ 

εντός εύλογης προθεσμίας (μέχρι τη λήξη προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 

τους/τις υποψηφίους/ες Ιατρούς μεταξύ των μελών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις-

προσόντα. 

Η αξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας της ΔΕΣ ΡΟΔΑ,  και ο οποία  θα 

προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με κριτήρια τα απαιτούμενα προσόντα, την 

επιστημονική τους κατάρτιση και την εμπειρία στο αντικείμενο της ιατρικής της 

εργασίας σε συνδυασμό με την χαμηλότερη αμοιβή (οικονομική προσφορά). 

 

 

Η Επιχείρηση θα δεχθεί προσφορές αποκλειστικά για όλη την ποσότητα  και όχι για 

μέρος αυτής. Θα υπογραφεί σύμβαση με το μειοδότη με διάρκεια  12 μηνών. 

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της Απευθείας Ανάθεσης του Προέδρου 

του Διοικητικού συμβουλίου με κατάθεση εγγράφων προσφορών από τους 

ενδιαφερόμενους  που διαθέτουν τα ανωτέρω. 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά η λέξη Προσφορά, ο πλήρης τίτλος 

της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό  τα στοιχεία του συμμετέχοντος.  Οι τιμές 



των προσφορών θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά. Οι οικονομικές  

προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι   

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο  

παραλαβής των  προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι οι υπηρεσίες - προϊόντα  να 

καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την επιχείρηση.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν α) Φορολογική ενημερότητα 

β) ασφαλιστική ενημερότητα γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι μέχρι την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχουν διαπράξει τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  

 

 

Η πληρωμή θα γίνετε επί πιστώσει με έκδοση  χρηματικού εντάλματος πληρωμής 

από το λογιστήριο της επιχείρησης μαζί με τα απαραίτητα έγραφα σε τραπεζικό 

λογαριασμό του δικαιούχου. 

 

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να: 

 κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου, ή να σταλούν με συστημένη επιστολή στα γραφεία της 

Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, μέχρι και την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη    4/3/2021 και ώρα 10:30 το πρωί 

στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, Αγίου 

Ιωάννου 54, Ρόδος, τηλ. 22410-36360 

 να σταλούν με e-mail στην διεύθυνση  mkarikis@desroda.gr και στο 

fkaramanolis@desroda.gr  μέχρι την  ημέρα και ώρα  λήξης κατάθεσης  

των προσφορών  . 

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν στα γραφεία της δημοτικής επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54 

από την αρμόδια επιτροπή.  

mailto:mkarikis@desroda.gr


 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία της επιχείρησης, Αγίου Ιωάννη 54, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-36360 και 

φαξ: 22410-27462 στον κ. Καρίκη Μιχάλη & Καραμανώλη  Φώτη . 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα  της 

Επιχείρησης μας από σήμερα έως και την ημέρα λήξης της διαδικασίας . 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

 

ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Για τη σύναψη σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Ιατρού 

Εργασίας σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ……………………….. 



πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΣ ΡΟΔΑ  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) 

Επώνυμο: 

Όνομα:  

Όν. Πατρός: 

Ημ/νία  Γέννησης: 

Α.Δ.Τ.: 

Τόπος Κατοικίας (πόλη, δήμος-κοινότητα): 

Οδός: Αριθμός: Τ.Κ.: 

Τηλ.: Κινητό: 

E-mail: 

Η οικονομική μου προσφορά ανέρχεται στα 

………………………………….……………………………………………

…………..Ευρώ 

(αριθμητικώς και ολογράφως) μηνιαίως μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.ΠΑ. 

Σημείωση (επί της ανωτέρω οικονομικής προσφοράς): 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

………………………………………………………………………………

…………………………….. 

Ημερομηνία: Ο/Η υποψήφι …. 

(υπογραφή / σφραγίδα) 
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