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----------------------------------------------------------- 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Γραφείο Δ/ντή Δ.Ο.Υ. 
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Τηλ.: 2821036279 
Φαξ: 2821036272 
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 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Υπηρεσίες ιατρού εργασίας  
 CPV: 85121000-3 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας» για 2 έτη. 
 
 
Περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών-εργασιών 
 
Σκοπός της παρούσας περιγραφής είναι η παρουσία ιατρού εργασίας στους χώρους της ΔΕΥΑΧ Σύμφωνα 
με τις ώρες που ορίζονται και αναλύονται στις διατάξεις του Ν.3850/2010 περί υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζομένων και που αναλογούν στο σύνολο του προσωπικού,  ανάλογα την ειδικότητα του κάθε 
υπαλλήλου και ανάλογα το χώρο εργασίας του. 
Οι προγραμματισμένες εργασίες που προβλέπεται να γίνονται, από τον ιατρό εργασίας, είναι οι ακόλουθες: 
1. Να παρέχει στην ΔΕΥΑΧ υποδείξεις και συμβουλές για τα μέτρα σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας τους. 
2. Να ενημερώνει τη ΔΕΥΑΧ για τυχόν υφιστάμενους κινδύνους στους παραπάνω χώρους εργασίας και 

να παρέχει συμβουλές για τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης ο γιατρός 
διαθέτει όλο τον κατάλληλο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για να εκτελεί απρόσκοπτα το 
έργο του. 

3. Να προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο των εγκαταστάσεων και και μέτρων ασφαλείας, 
υγείας και προστασίας των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΧ. 

4. Θα πρέπει να έχει όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα κατά περίπτωση προσόντα και ικανότητες, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3850/2010. 

5.   Να γίνεται περιοδική προληπτική εξέταση των εργαζομένων ,δημιουργία και ενημέρωση του 
υπάρχοντος ιατρικού αρχείου του προσωπικού, εκτίμηση της ικανότητας για εργασία από πλευράς 
υγείας , εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων για την προστασία από βιολογικούς, φυσικούς 
και χημικούς παράγοντες κα οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων  

6. Η υπηρεσία θα παρέχεται τόσο στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ στις Μουρνιές, όσο και στις εγκαταστάσεις 
του Βιολογικού, στη δεξαμενή του Αγ. Ιωάννη και στα δημοτικά Σφαγεία, όπου απασχολείται 
προσωπικό της ΔΕΥΑΧ. 
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Λοιπά στοιχεία 
1. Αυτή την περίοδο το σύνολο των υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ανέρχεται σε 190 άτομα. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί 4 ώρες παρουσία ανά εβδομάδα, επί  52 εβδομάδες, επομένως 208 
ώρες το έτος, γιατί οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι αυξημένες και χρειάζεται να υπερβούμε το πλαφόν 
του ελάχιστου ορίου που ορίζει το ΣΕΠΕ. Σε περίπτωση που το προσωπικό της ΔΕΥΑΧ αυξηθεί λόγω 
των επικείμενων νέων μονίμων προσλήψεων, θα γίνει αναπροσαρμογή των ωρών και της  ειδικότητας 
των εργαζομένων, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε διατάξεις. Στη συνέχεια θα γίνει 
αναπροσαρμογή και της αμοιβής του ιατρού αν κριθεί απαραίτητο. 

2. Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που αφορά τον κωδικό 6114-00 «Αμοιβές τρίτων» είναι 
10.400,00€ επί 2 έτη (χωρίς το Φ.Π.Α.). 
Το συνολικό προϋπολογισθέν ποσό της σχετικής ανατεθείσας υπηρεσίας το οποίο αφορά για 2 έτη,  
ανέρχεται σε: 
208 ώρες επί 50 ευρώ την ώρα  (χωρίς Φ.Π.Α). = 10.400,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) χ 2 έτη= 20.800,00 
ευρώ (Στις υπηρεσίες ιατρού δεν επιβάλλεται ΦΠΑ). 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών  ανά 
μήνα. Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

3. Η παρουσία του γιατρού στα γραφεία της επιχείρησης (είτε στα γραφεία είτε στον χώρο του 
βιολογικού ) θα είναι τέσσερις  ώρες την εβδομάδα. 

Χανιά  11/4/2022 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού    Η Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος 
Μιχάλης Ζουμαδακης      Αναστασία Σκριβιλιωτάκη 

    
     

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
 

Κωνσταντίνος Στεργιάννης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 


