
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Για την υποβολή προσφορών για την  παροχή  υπηρεσιών  Ιατρού Εργασίας και 
τεχνικού ασφαλείας  του  ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας 

 
O Πρόεδρος 

του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Πέλλας  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, στην έδρα του 
ΝΠΔΔ Κολοκοτρώνη 18, Γιαννιτσά Τ.Κ. 58100, που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών  
Ιατρού Εργασίας και τεχνικού ασφαλείας» ως εξής: 

Το προσωπικό του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. Δήμου Πέλλας ανήκει στη Γ’ κατηγορία 
επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού 
εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι από 0,4.  
Αριθμός εργαζομένων 73 εργαζόμενοι x 0,4 = 29,20 ώρες/έτος (ελάχιστος 
πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης, 75 ώρες για επιχειρήσεις που 
απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα).  

Επομένως ο χρόνος απασχόλησης των 75 ωρών του τεχνικού ασφαλείας και του 
γιατρού εργασίας είναι ο μέγιστος και κυμαίνεται αναλόγως του αριθμού των 
εργαζομένων και των ωρών ανά εργαζόμενο. Σε περίπτωση αλλαγής της 
υφιστάμενης κατάστασης του προσωπικού ως προς τον αριθμό των εργαζομένων 
λόγω λήξης σύμβασης, αποχώρησης, διαθεσιμότητας, κινητικότητας κ.λ.π. θα 
υπάρχει έγγραφη ενημέρωση.  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.984,80 € η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 
02.00.6117 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ιατροί κλπ)». 
Λόγω του ότι η σύμβαση θα είναι 12μηνης διάρκειας, η αναλογία του ποσού θα 
μεταφερθεί στον αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
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τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα  
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. 
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