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Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών
τεχνικού

ασφαλείας

και

ιατρού

εργασίας

για

τις

ανάγκες

της

ΠΕ

Ηµαθίας,

προϋπολογισµού 5.000 ευρώ, µε επιπλέον 1.000 ευρώ δικαίωµα προαίρεσης»
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), µε τις οποίες εγκρίθηκε η
τροποποίηση του Οργανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ.
Α΄/ 27-12-2010).
3. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.».
4. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
10 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
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8. Την µε αρ. 57654/23-5-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
9. Το Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 και
λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
10. Τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) περί «Κύρωσης του Κώδικα νόµων για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως ισχύει.
11. Το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 σύµφωνα µε το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο
φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιµετώπιση της ανάγκης αυτής συµβάσεων
µίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 2527/1997) µε ιατρό εργασίας και τεχνικό
ασφαλείας ή δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
12. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (3129/Β), 30140(386)/8-2-2017 (335/Β), 30110(385)/27-12017 (390/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 243018(3917)/16-6-2017 (2187/Α’) Απόφαση και
336901(3038)/11-08-2017 (2974/Β) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε
τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».
13. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή
Ενότητα Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2018 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 294/15-11-2017).
14. Την αρ. 340/2017 (Α∆Α: Ω80Θ7ΛΛ-ΒΣΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της ΠΚΜ
µε θέµα: «Έγκριση προγράµµατος εκτελεστέων προµηθειών έτους 2018 της ΠΚΜ».
15. Τα υπ’αρ. 40249(378)/30-1-2018 και 45588(404)/30-1-2018 έγγραφα του Τµήµατος
Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης της ΠΕ Ηµαθίας σχετικά µε την αναγκαιότητα σύναψης
σύµβασης ανάθεσης υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.
16. Το αρ. 39083/117/22-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, περί µη δυνατότητας
ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε υπάλληλο της ΠΕ Ηµαθίας.
17. Τις αρ. 220/2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ002517278) και 218/2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ002517279)
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ 02.721.0879.01).
ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Να καταθέσουν έγγραφες, σφραγισµένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών
ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας της ΠΕ Ηµαθίας, για το χρονικό διάστηµα από την
υπογραφή της σύµβασης έως τις 31/12/2018, µε δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2)
µήνες µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σύµφωνα µε τις τιµές της
προσφοράς.
Κριτήριο ανάθεσης είναι πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά βάσει τιµής.
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Συνολικός προϋπολογισµός δαπάνης ποσού 5.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
και όλων των νόµιµων κρατήσεων, πλέον 1.000 ευρώ δικαίωµα προαίρεσης, που
επιµερίζεται ως εξής:
Α. Προϋπολογισµός Τµήµατος 1: Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας – 2.500€ πλέον 500€ δικαίωµα
προαίρεσης.
Β. Προϋπολογισµός Τµήµατος 2: Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας – 2.500€ πλέον 500€
δικαίωµα προαίρεσης.

Τα ως άνω δικαιώµατα προαίρεσης θα χρησιµοποιηθούν, είτε σε περίπτωση που προκύψει
ανάγκη παράτασης της Σύµβασης εντός του έτους 2019 (για χρονικό διάστηµα έως 2 µηνών), είτε
προκειµένου να καλυφθεί οικονοµικά η ανάγκη απασχόλησης του Αναδόχου για περισσότερες
ώρες, λόγω µελλοντικής αύξησης του προσωπικού της ΠΕ Ηµαθίας κατά το χρονικό διάστηµα
ισχύος της Σύµβασης.
Ο συνολικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας καθορίζεται στις 77,40
ώρες, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:
Αρ.

Κατηγορία

εργαζοµένων

Ώρες ετήσιας

Ώρες ετήσιας

απασχόλησης /

απασχόλησης

Εργαζόµενο

ιατρού εργασίας

67

Β

0,60

40,2

93

Γ

0,40

37,2

Σύνολο: 158

Σύνολο: 77,4 ώρες

Ο συνολικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζεται στις
204,70 ώρες, όπως αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα.
Αρ.
εργαζοµένων

Κατηγορία

Ώρες ετήσιας

Ώρες ετήσιας

απασχόλησης /

απασχόλησης ιατρού

Εργαζόµενο

εργασίας

67

Β

2,5

167,5

93

Γ

0,40

37,2

Σύνολο: 158

Σύνολο: 204,7 ώρες

Ο πραγµατικός απαιτούµενος χρόνος απασχόλησης ορίζεται αναλογικά ως εξής, για σύµβαση
διάρκειας ισχύος δέκα µηνών (από 1/3/2018 έως 31/12/2018):
•

Για τον ιατρό εργασίας: 77,4 Χ 10/12 = 64,5 ώρες (33,5 ώρες για την κατηγορία Β και 31
ώρες για την κατηγορία Γ).

•

Για τον τεχνικό ασφαλείας 204,7 Χ 10/12 = 170,58 ώρες (139,58 ώρες για την κατηγορία
Β και 31 ώρες για την κατηγορία Γ).
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Η κατανοµή των ωρών απασχόλησης και το χρονοδιάγραµµα της παρουσίας στον χώρο των
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής θα καθοριστούν κατά την υπογραφή της Σύµβασης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3850/2010 και µε γνώµονα την
πλήρη τήρηση του προγράµµατος των συνολικών ωρών που αναφέρονται παραπάνω.
Ο Ιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφαλείας θα διαθέσουν τις υπηρεσίες τους στην ΠΕ
Ηµαθίας, και ειδικότερα στους κάτωθι χώρους εργασίας:
1. Υποδιεύθυνση Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων, ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής, ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας και Αυτοτελή Τµήµατα
και Γραφεία της ΠΕ Ηµαθίας (Μητροπόλεως 44, Βέροια)
2. Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων και ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος (Λεωφόρος
Στρατού 72, Βέροια)
3. ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (Βενιζέλου 89, Βέροια)
4. Υπηρεσίες ΠΕ Ηµαθίας στην Αλεξάνδρεια
5. Υπηρεσίες ΠΕ Ηµαθίας στην Νάουσα

Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας
καθορίζονται αναλυτικά µε τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (Α’84).
1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 του Ν.3850/2010 ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα
παρακάτω προσόντα :
1. 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.)
2. 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.
3. Για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης σε θέµατα
ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύµφωνα µε το άρθρο
22 του Ν. 3850/2010 που εκτελείται από τα αρµόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους
δηµόσιους οργανισµούς ή από εξειδικευµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)
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πιστοποιηµένα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, η προϋπηρεσία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 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.
4. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της
αλλοδαπής, από τα οποία προκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφάλειας.
Σηµείωση: Οι

Ειδικότητες

του

Τεχνικού

Ασφαλείας

κατά

δραστηριότητα

επιχειρήσεων

καθορίζονται από το άρθρο 13 του Ν.3850/2010.
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,
όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον Ν.
3850/2010, έχουν δικαίωµα να ασκούν:
α) Οι ιατροί 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.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας, χωρίς να κατέχουν ή
να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας ιατρού εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον
οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παρ. 2 (Υπ. Απ. 1592/58/25-1-2017 – ΦΕΚ Β’157). Ιατρός που
περιλαµβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο µπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας µόνο στην
περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του
συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιµος ιατρός µε την ειδικότητα της Ιατρικής της
Εργασίας στην περιφέρεια αυτή (κατ’ εφαρµογή του άρθρου 29 του Ν. 3996/2011).
Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης.
3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή
και για τα δύο Τµήµατα της παρούσας Πρόσκλησης. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα είναι
σφραγισµένος και θα φέρει απαραίτητα την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς
επίσης και την ένδειξη:
«Προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών ............................(Ιατρού Εργασίας ή/και Τεχνικού
Ασφαλείας - συµπληρώνεται αντίστοιχα)
Με αρ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........../2018»
Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους:
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Εντός του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει να περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
Α. (Για όλους τους συµµετέχοντες)
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο
υποψήφιος δεν εµπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισµού της παρ. 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016.
Τα ποινικά µητρώα αφορούν:
(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(γ) Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους.
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση.
Όλα τα ανωτέρω µπορούν να προσκοµιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4250/2014.
-

Για το απόσπασµα ποινικού µητρώου λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν
αναγράφεται, η χρονική διάρκεια των τριών (3) µηνών από την έκδοσή του.

-

Για το πιστοποιητικό επιµελητηρίου, λογίζεται ως ισχύς του, εφόσον αυτή δεν αναγράφεται,
η χρονική διάρκεια των έξι (6) µηνών από την έκδοσή του.

Β. (Για τον Τεχνικό Ασφαλείας)
(α) Αντίγραφο πτυχίου
(β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
(γ) Τυχόν αποδεικτικά προϋπηρεσίας ως Τεχνικού Ασφαλείας
Γ. (Για τον Ιατρό Εργασίας)
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(α) Αντίγραφο πτυχίου
(β) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους του ιατρικού συλλόγου
(γ) Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος
∆. (Για τις ΕΞ.Υ.Π.Π.)
(α) Άδεια λειτουργίας
(β) Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόµιµη εκπροσώπηση
της εταιρείας (ΦΕΚ, καταστατικό, Πρακτικά ∆Σ κτλ).
(γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς τους διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό µε την απαιτούµενη επιστηµονική
εξειδίκευση και σε ικανό αριθµό, καθώς επίσης τα απαιτούµενα µέσα και εξοπλισµό, ώστε να
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
(δ) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3.2 Οικονοµική προσφορά
Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει:
i) Να δοθεί προσφερόµενη τιµή σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των ζητούµενων (πραγµατικών) ωρών
απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων κρατήσεων.
ii) Να δοθεί η προσφερόµενη τιµή, σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο των ζητούµενων (πραγµατικών)
ωρών απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας, υπολογιζόµενη µε όλες τις κρατήσεις πλην του
αναλογούντος Φ.Π.Α. καθώς και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των νόµιµων
κρατήσεων.
Η προσφερόµενη τιµή µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή
αποκλεισµού, δεν πρέπει να ξεπερνά τον επιµέρους προϋπολογισµό του Τµήµατος για το
οποίο συµµετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος (2.500€ για τον Ιατρό Εργασίας και 2.500€ για τον
Τεχνικό Ασφαλείας). Η προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόµιµο
εκπρόσωπο.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους µέχρι την 14/2/2018 ώρα 14.30
µ.µ. στη Γραµµατεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Ηµαθίας,
Μητροπόλεως 44, Βέροια. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στα τηλ: 2331350224, 122.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί αυθηµερόν στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ηµαθίας
imathia.pkm.gov.gr.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ
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