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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Προς:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κάθε ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα
Ταχ. Δ/νση: 17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος  
Ταχ. Κώδικας: 15351 Παλλήνη                                
Πληροφορίες: Μ. Καρίνου 
Τηλ.:: 213-2005150 
email: promanat@patt.gov.gr

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής,  κατόπιν 
της υπ΄ αριθμ. 170/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΡΠΑΔ7Λ7-1ΨΣ) και της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1408/15-02-2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: Ψ5ΜΧ7Λ7-ΞΕ2, ΑΔΑΜ: 23REQ012141358), θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών Ιατρού 
Εργασίας για τις ανάγκες των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) έτη και τουλάχιστον 167 ώρες 
απασχόλησης ανά έτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης (και για τα δύο έτη) ανέρχεται στο ποσό των 
δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (18.637,20€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (15.030,00€ πλέον Φ.Π.Α.). Το ύψος του προϋπολογισμού 
προκύπτει συνυπολογίζοντας τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στις Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών σε συνδιασμό με τον συνολικό χρόνο απασχόλησης του 
Ιατρού Εργασίας βάσει του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010 και την έρευνα στοιχείων αντίστοιχων 
συμβάσεων διαφόρων φορέων του Δημοσίου και ειδικότερα Ο.Τ.Α.  Α΄ και Β΄ βαθμού.

Ο Ιατρός εργασίας θα παρέχει τις υπηρεσίες του στους εργαζομένους των Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, των οποίων οι υπηρεσίες 
στεγάζονται στα κάτωθι κτίρια:

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. 17ο ΧΛΜ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη
2. Κλεισθένους 35, Σταυρός, Αγ.Παρασκευή
3. Αγαμέμνωνος 48, Αχαρνές
4. Λ. Καπανδριτίου-Καλάμου 62, Καπανδρίτι
5. Λ. Αθηνών – Σουνίου 118, Σαρωνικός
6. Όλυμπος Καλυβίων Θορικού, Καλύβια 

Παλλήνη     

mailto:promanat@patt.gov.gr
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Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
1. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι
2. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι 

Ο παρών ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά το σύνολο του προσωπικού των Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
τηρεί η Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής. Το σύνολο του προσωπικού 
μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τις αποχωρήσεις του προσωπικού, αλλά και τις 
προσλήψεις που ενδέχεται 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 Επιθεωρητών Εργασίας). 

Ο Ιατρός Εργασίας έχει αρμοδιότητες επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων, καθώς και 
συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η παροχή υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας (προσόντα, συμβουλευτικές αρμοδιότητες, 
επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων, συνεργασία με τεχνικό ασφαλείας, κ.ά) θα γίνει 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρακάτω διατάξεις:
1. του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α΄/1985) περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού 

ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας 
για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του αρ. 1 παρ.1 του Ν. 1568/1985 
«Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

3. της ΚΥΑ 88555/3293/30-9-1988 η οποία Κυρώθηκε με τον Ν. 1836/89 (ΦΕΚ 79/Α΄/1989), 
όπως  αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τις μεταγενέστερες διατάξεις του Ν.4554/2018 
(ΦΕΚ 130/Α΄/2018).

4. του Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κτλ».  

5. του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας στους 
χώρους εργασίας κτλ» , το οποίο συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 159/199 (ΦΕΚ 157/Α΄/1999). 

6. της ΚΥΑ με αρ. Υ7α/Γ.Π.ΟΙΚ.112498/18-8-2009 (ΦΕΚ 1775/Β΄/2009) «Ιατροί Εργασίας-
Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση ειδικότητας κτλ».

7. του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α΄/2010) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την 
Ασφάλεια των Εργαζομένων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. της υπ’ αριθμ.  21097/εγκ.37/28-5-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012), σε θέματα προσωπικού των πρωτοβάθμιων και 
δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».

9. του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του 
Ν.4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α΄/2014).

10. της ΚΥΑ 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 2208/Β΄/2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα 
προληπτικής ιατρικής».

11. του άρθρου 27 «Αυτοτελές Γραφείο Γιατρού Εργασίας» του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 1661/ Β΄/2018).

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072961
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000024236_S0000089710
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000024236_S0000089710
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Σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας θα συντάξουν την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού 
Κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η Περιφέρεια, 
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. 
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα και με βάση τη βεβαίωση παρεχόμενων υπηρεσιών.
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής και 
θα αποδίδεται από τον ανάδοχο. 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.

     Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε στη Διεύθυνσή μας (17ο χλμ. Λ. 
Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε.Α.Α.) έγγραφη οικονομική προσφορά εις διπλούν (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), για 
την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  και Βόρειου Τομέα Αθηνών για δύο (2) έτη», έως τις 
03/03/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

 

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη είναι η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών (εις 
διπλούν), εντός του ανωτέρου φακέλου, ήτοι: 

1. Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών. 

2. Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλματος.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στις 
διατάξεις του  άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 
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 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Σημειώνεται: 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) 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, 
γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις: 

i. φορολογικές του υποχρεώσεις, ήτοι αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,
ii. εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), ήτοι ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν 
εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

5. Δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα 
πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν, ήτοι τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). 

Το αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων γίνεται 
αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), 
υποβάλλονται συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση γίνεται 
αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, απαιτείται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία 
Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτόν.
Το εν λόγω δικαιολογητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 
διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  
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7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην οποία να δηλώνει ότι:

   i.  έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα,

   ii. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας Πρόσκλησης και του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.

   
  Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 06/03/2023, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09:00 π.μ. από το αρμόδιο Τμήμα, (Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., 
1ος ορ., 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οικονομικού έτους 2023, Ειδικός Φορέας 05072 
και ΚΑΕ 087901 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες». 

    Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την αρμόδια 
υπάλληλο, Μ. Καρίνου στο τηλ. επικοινωνίας 213-2005150. 

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βορείου Τομέα 
Αθηνών

3. Δ/νση 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

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

mailto:site@patt.gov.gr
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