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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Κοµοτηνή, 05 / 11 / 2015 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ        Αρ. πρωτ. : 40190 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

Ταχ. ∆/νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή      Προς  

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης    Κάθε ενδιαφερόµενο  
Τηλ.:2531352448 & 426 
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr       
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήµος Κοµοτηνής πρόκειται να προβεί σε απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για τον Δήµο Κοµοτηνής, σε εξωτερικές υπηρεσίες 

προστασίας και πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.), ενδεικτικού προϋπολογισµού 5.450,13 € και 6.600,79€ 

αντίστοιχα (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%).  

Καλούνται οι ενδιαφερόµενες εταιρείες παροχής των παραπάνω υπηρεσιών να καταθέσουν 

τις προσφορές τους µέσα σε σφραγισµένο φάκελο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµέρα της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήµου της παρούσας πρόσκλησης, στο τµήµα 

πρωτοκόλλου του Δήµου Κοµοτηνής, επί της Δ/νσης Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69100, Κοµοτηνή και 

συγκεκριµένα έως και την 09η Νοεµβρίου 2015 και ώρα 12:00 µ.µ. 

Κατά τις διατάξεις του ν. 3850/2010, µε τον οποία κυρώθηκε ο κώδικας νόµων για την 

υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, και ο οποίος εφαρµόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, 

εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, ορίζεται στο άρθρο 8 ότι οι 

επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόµενους έχουν την υποχρέωση να 

χρησιµοποιούν στις υπηρεσίες Γιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας. 

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/2007, Ν. 3852/2010 

και του Π.Δ. 28/80 και κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. 

Οι προσφέροντος πέρα από την οικονοµική τους προσφορά θα πρέπει να προσκοµίσουν 

επί ποινή αποκλεισµού εντός του σφραγισµένου φακέλου τα εξής δικαιολογητικά: 

1) Θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της σχετικής µελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε αυτή (και 

για τον ιατρό εργασίας και για τον τεχνικό ασφαλείας). 

2) Άδεια της εταιρείας Ε.Ξ.Υ.Π.Π. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

3) Έγγραφα / στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επαγγελµατική ιδιότητα του ενδιαφερόµενου και 

ειδικότερα βεβαίωση του οικείου ιατρικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ειδικότητά 

του ιατρού.  

Κατ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από τον εκ λόγω 

κώδικα, έχουν δικαίωµα να ασκούν: 

α) οι γιατροί 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. 
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β) οι ιατροί οι οποίοι στις 15-5-2009 εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή 

να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 

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 

4) Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας καθορίζονται από το άρθ. 5 του Ν.1586/85 όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν.3144/2003 και το άρθ. 11 του Ν. 3850/2010.  

� Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα µε το είδος της 

επιχείρησης και τον αριθµό των εργαζοµένων σε αυτή: α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής 

σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του 

εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 

διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο της 

Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), β) πτυχίο πανεπιστηµιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιµων σχολών του 

εξωτερικού, που το αντικείµενο σπουδών έχει σχέση µε τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική 

διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη 

νοµοθεσία, γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµων σχολών του 

εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υποµηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής 

και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή µέσης 

τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισµένης τεχνικής επαγγελµατικής σχολής του εσωτερικού ή 

ισότιµων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος εµπειροτέχνη.  

� Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς 

των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον διετή, για τους τεχνικούς της 

περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 τουλάχιστον οκταετή.  

� Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης σε θέµατα 

ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, που εκτελείται από 

τα αρµόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δηµόσιους οργανισµούς ή από εξειδικευµένα 

Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιηµένα για την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται 

µειώνεται ως εξής: α) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 1 κατά 

ένα έτος, β) για τους τεχνικούς των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 κατά τρία έτη.     

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής 
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