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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας Οργανισμού Κοινωνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3850/2010 όπου κωδικοποιούνται οι νόμοι με τους οποίους
ρυθμίζονται θέματα Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων
4. Τις σχετικές διατάξεις του N.1568/1985 (Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων)
5. Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ Α138) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας & της υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία»
6. Το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/18-1-1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας & της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ»
7. Το Π.Δ. 159/1999(ΦΕΚ Α 157) με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 17/1996
8. Το Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ Α102)
9. Τις σχετικές διατάξεις του N.3144/2003(ΦΕΚ Α111)
10. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012(Α' 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27
του ν. 4304/2014 (ΦΕΚ 234/23-10-2014)
11. Τον προϋπολογισμό Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών έτους 2016 υπό Κ.Α. 02.15.6117
όπου προβλέπεται πίστωση 10.000,00 ευρώ .
12. Την υπ’ αρ. 25/2016 και 56/2016 απόφαση ΔΣ περί ψήφισης πίστωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και με κριτήριο επιλογής
τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Σύμφωνα και με την σχετική μελέτη στον Οργανισμό Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου
Νικολάου απασχολούνται 59 εργαζόμενοι που εντάσσονται στην Β κατηγορία επικινδυνότητας. Η
παροχή υπηρεσιών καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας που
ισχύει κάθε φορά.
Για τον Τεχνικό Ασφαλείας το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίστηκε στις 147,50 ώρες ετησίως.
Η αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης ορίστηκε στα 15,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συνολικού
προϋπολογισμού 2.212,50€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Για τον Ιατρό Εργασίας το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίστηκε στις 75 ώρες ετησίως. Η
αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης ορίστηκε στα 40,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, συνολικού
προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν:

-

Γραπτή Οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά
για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας» προς τον Οργανισμό
Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (ΟΚΥΔΑΝ)- Γραφείο Προμηθειών – Κ.Κοζύρη
18 – Άγιος Νικόλαος – Τ.Κ. 72100.

-

Πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, ότι ο Ιατρός Εργασίας ασκεί και κατέχει την
ειδικότητα της ιατρικής εργασίας. Σε περίπτωση που κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν
κατέχει την παραπάνω ειδικότητα, μπορούν να γίνουν δεκτοί ιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι
όμως θα έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

-

Άδεια λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π. από το Υπουργείο Εργασίας.
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20-09-

2016 και ώρα 15.00. Περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο
28410-86090.
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