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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής 

υπηρεσίας με τίτλο : «Δαπάνη  για την κάλυψη των υποχρεωτικών ιατρικών 
εργαστηριακών εξετάσεων του  προσωπικού στις Υπηρεσίες της ΔΕΥΑ 
ΠΑΤΡΑΣ ». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω : 
1. Tις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3850/2010, του άρθρου 328 του   

Ν. 4412/2016 και του Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  
2. Την υπουργική απόφαση 43726/2019, όπως τροποποιήθηκε μερικώς 

από την υπουργική απόφαση 87669/2019 ’’Παροχή μέσων ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους Ο.Τ.Α α και β βαθμού και των νομικών 
προσώπων αυτών  και μέτρων προληπτικής ιατρικής’’, το προσωπικό 
που απασχολείται στους παρακάτω  χώρους και εργασίες  : 
Απασχολούμενοι εργάτες  στην ύδρευση και την αποχέτευση, 
υδρομετρητές δικτύου ύδρευσης, υδραυλικοί, ψυκτικοί, 
θερμουδραυλικοί, φύλακες, αποθηκάριοι, , απασχολούμενοι σε 
οικοδομικές εργασίες, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτρολόγοι 
εγκαταστάσεων. Απασχολούμενοι με χημικές ουσίες, και 
απασχολούμενοι στον βιολογικό καθαρισμό, πρέπει να υποβάλλεται 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας του, 
μεταξύ των άλλων στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις: 

I. Μία φορά το χρόνο 
1. Γενική αίματος, ομάδα αίματος (άπαξ)- Γενική Ούρων- ταχύτητα 

καθίζησης ερυθρών, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρία, SGOT, SGPT, ολική 
χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, HBA1c (γλυκοζιωμένη 
αιμοσφαιρίνη) 

2. Δέικτες ηπατίτιδας ( Αυστραλιανό Αντιγόνο HbsAg, anti-Hbs, antiHAV, 
anti-HbC IgM  

3. Προστατικό αντιγόνο PSA για άνδρες με ηλικία μεγαλύτερη των 50 
ετών 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Γιατρός Εργασίας της ΔΕΥΑ Πάτρας , 
λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές κινδύνου και τους βλαπτικούς 
παράγοντες στους χώρους εργασίας και στοχεύοντας στην πρόληψη και 
προστασία των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο, με έγγραφό 
του που έλαβε αρ.πρωτ. 19526Γ/2020, προτείνει την υλοποίηση προληπτικού 
ελέγχου υγείας των εργαζομένων υποδεικνύοντας τις ως άνω ιατρικές 
εξετάσεις.  

Κατόπιν τούτου η ΔΕΥΑ Πάτρας προτίθεται να συνάψει συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών με μικροβιολογικά εργαστήρια  προκειμένου να 
εκτελεστούν τα οριζόμενα. Από τις διατάξεις του Π.Δ17/96, όπως 
συμπληρώθηκε από το Π.Δ 159/99 και τον Ν.3850/2010 ,άρθρο 18,παρ.8 
προκύπτει ότι η δαπάνη, εκτιμώμενου κόστους ποσού 11.665,81€, για τον 
έλεγχο για παθήσεις που συνδέονται με την φύση της εργασίας των 
εργαζομένων βαρύνουν την ΔΕΥΑΠ ως εργοδότη και θα αντιμετωπιστεί από 



  

την προβλεπόμενη με κωδ. Προϋπολογισμού 61.00.005  οικον. έτους 2021 
πίστωση . 
Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά με φροντίδα και 
δαπάνη της υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται 
στην υπηρεσία, τηρουμένων πάντοτε του ιατρικού απορρήτου και της 
προστασίας των ατομικών δεδομένων των εργαζομένων.



  

 
 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – CPV 85100000-0 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€) 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Ιατρικές αίματος (θα περιλαμβάνονται Γενικές & 
Βιοχημικές)) 

    

 Σάκχαρο 1 114   2,26 257,64 
 Ουρία 1 114 2,26 257,64 
 CREA  1 114 4,05 461,70 
 Χοληστερόλη 1 114 2,88 328,32 
 Τριγλυκερίδια 1 114           4,49 511,86 
 HDLχοληστερόλη 1 114 4,75 541,50 
 LDL χοληστερόλη 1 114 4,75 541,50 
 Γενική αίματος 1 114 2,88 328,32 
 ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ  1 114 4,05 461,70 
 RHESUS  1 114 4,05 461,70 
 ΤΚΕ 1 114 1,76 200,64 
 SGPT 1 114 4,49 511,86 
 SGOT 1 114 4,49 511,86 
 ΗΒΑ1C  1 114 7,16 816,24 
 PSA  1 92        14,00 1.288,0
2 Ανοσολογικός έλεγχος που θα περιλαμβάνει     

 Hbs AG 1 110 9,51 1.046,10 
 Anti Hbc IgM 1 110 9,51 1.046,10 
 Anti Hbs 1 110 9,51 1.046,10 
 Anti HAV  1 89 9,51   846,39 
3 Γενική ούρων 1 114 1,76          200,64 

Σύνολο (εξαιρείται του ΦΠΑ) 
   

 11.665,81 

 
Οι προβλεπόμενες ποσότητες των εξετάσεων είναι ενδεικτικές και δεν είναι δυνατόν να 
προσδιορισθούν με ακρίβεια καθώς έχουν συμπεριληφθεί προσλήψεις τακτικού και 
έκτακτου προσωπικού. Επίσης δεν είναι γνωστός ο αριθμός πιθανών συνταξιοδοτήσεων 
ή αποχωρήσεων. 
Ο ακριβής αριθμός των εξετάσεων θα προσδιορισθεί επακριβώς κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης και συγκριμένα κατά τον απολογισμό αυτής. Οι τιμές μονάδας 
για κάθε εξέταση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν από 
έρευνα αγοράς. (Οι παραπάνω ιατρικές εξετάσεις δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α 
σύμφωνα με το Ν.3842/23.04.10,ΠΟΛ 1100/24.06.10.) Οι τιμές των Μικροβιολογικών 
εξετάσεων - Εξετάσεων αίματος είναι σύμφωνα με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο. 
Επισημαίνεται ότι η ΔΕΥΑ Πάτρας δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της 
συμβατικής ποσότητας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση του συνόλου των 
ποσοτήτων των εξετάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
ΔΕΥΑ Πάτρας  
Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα αναφέρουν αναλυτικά την τιμή κάθε εξέτασης και 
το σύνολο για κάθε ομάδας εξέταση, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων που 
μπορούν να εξετάζονται ημερησίως, και το ωράριο. 

 

 



  

Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των  ειδών των 
εξετάσεων και των ποσοτήτων, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1. Πτυχίο Ιατρικής 
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
3. Άδεια τίτλου ιατρικής ειδικότητας 
4. Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
5. Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου ή Διαγνωστικού/ιατρικού Κέντρου 
6. Βιογραφικό 

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη εξετάσεων για το σύνολο των ομάδων και 
των ποσοτήτων δεν θα γίνει αποδεκτή. 

 
 
ΠΑΤΡΑ , 27/5/2021 
 
 
 
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                              ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ                                   
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ



  

E N T Y Π Ο  ΟΙ ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ ΟΣ Φ ΟΡ Α Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Α Ρ Ο Χ Η  
Υ Π Η ΡΕ Σ Ι Α Σ  Μ Ε  Τ Ι Τ ΛΟ  :  

 
“Δαπάνη  για την κάλυψη των υποχρεωτικών εργαστηριακών εξετάσεων του  προσωπικού στις 

Υπηρεσίες της ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ ” 
 
     

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.(€) 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

1 Ιατρικές αίματος (θα περιλαμβάνονται Γενικές & 
Βιοχημικές)) 

    

 Σάκχαρο 1 114   
 Ουρία 1 114   
 CREA  1 114   
 Χοληστερόλη 1 114   
 Τριγλυκερίδια 1 114   
 HDLχοληστερόλη 1 114   
 LDL χοληστερόλη 1 114   
 Γενική αίματος 1 114   
 ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ  1 114   
 RHESUS 1 114   
 ΤΚΕ 1 114   
 SGPT 1 114   
 SGOT 1 114   
 ΗΒΑ1C  1 114   
 PSA  1 92   
2 Ανοσολογικός έλεγχος που θα περιλαμβάνει     

 Hbs AG 1 110   
 Anti Hbc IgM 1 110   
 Anti Hbs 1 110   
 Anti HAV  1 89   
3 Γενική ούρων 1 114   

Σύνολο  
   

 

                                                                         
                                                                                  

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ  
 
Επωνυμία της Επιχείρησης  
 
Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης  
 
 
Τηλέφωνο /Fax 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία  

 
 
 
 
 
 
Σφραγίδα - Υπογραφή  

 



  

 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
 

Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο 
: «Δαπάνη  για την κάλυψη των υποχρεωτικών εργαστηριακών εξετάσεων του  
προσωπικού στις Υπηρεσίες της ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ ». 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω : 
1 Tις διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν.3850/2010, του Ν. 4412/2016 , του 

Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύει  
2 Την υπουργική απόφαση 43726/2019, όπως τροποποιήθηκε μερικώς από την 

υπουργική απόφαση 87669/2019 ’’Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε 
υπαλλήλους Ο.Τ.Α α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών  και 
μέτρων προληπτικής ιατρικής’’, το προσωπικό που απασχολείται στους παρακάτω  
χώρους και εργασίες  : Απασχολούμενοι εργάτες  στην ύδρευση και την 
αποχέτευση, υδρομετρητές δικτύου ύδρευσης, υδραυλικοί, ψυκτικοί, 
θερμουδραυλικοί, φύλακες, αποθηκάριοι, , απασχολούμενοι σε οικοδομικές 
εργασίες, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων. Απασχολούμενοι 
με χημικές ουσίες, και απασχολούμενοι στον βιολογικό καθαρισμό, πρέπει να 
υποβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επίβλεψη της υγείας του, 
μεταξύ των άλλων στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις: 

    Μία φορά το χρόνο 
1 Γενική αίματος, ομάδα αίματος (άπαξ)- Γενική Ούρων- ταχύτητα καθίζησης 

ερυθρών, σάκχαρο, κρεατινίνη, ουρία, SGOT, SGPT, ολική χοληστερόλη, 
τριγλυκερίδια, HDL, LDL, HBA1c (γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη) 

2 Δέικτες ηπατίτιδας ( Αυστραλιανό Αντιγόνο HbsAg, anti-Hbs, antiHAV, anti-HbC 
IgM  

3 Προστατικό αντιγόνο PSA για άνδρες με ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών. 
 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 
 του Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 του Ν.3850/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Την υπουργική απόφαση 43726/2019, όπως τροποποιήθηκε μερικώς από την 

υπουργική απόφαση 87669/2019 
 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. τεχνική περιγραφή- μελέτη   
γ. συγγραφή υποχρεώσεων   

 
 
 
 



  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
    
Η παροχή υπηρεσίας  θα εκτελεστεί σε διάστημα  τριών μηνών (3 ) και θα ξεκινήσει 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι εργαζόμενοι που θα υποβληθούν στις 
παραπάνω   εργαστηριακές  εξετάσεις θα προσέλθουν στο ανάδοχο ιατρικό διαγνωστικό 
κέντρο/ εργαστήριο  κατόπιν συνεννόησης μεταξύ εργαζομένου και ιατρικού 
διαγνωστικού κέντρου/ εργαστηρίου 

 
Για το πιθανό υπόλοιπο της σύμβασης ποσό και μέχρι εξαντλήσεως των 

προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων εξετάσεων, θα υπάρχει δυνατότητα παράτασης της 
σύμβασης έως και τρείς (3) μήνες πέραν της λήξης της. 

Εφόσον η ΔΕΥΑΠ  ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
το αποδεχθεί και να εκτελέσει την υπηρεσία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις - αρμοδιότητες του αναδόχου   
 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτιο και τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακό 
εξοπλισμό για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των εργαστηριακών αναλύσεων . 
Οι Ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από άρτια 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

Για τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει 
τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε σφραγισμένο φάκελο στον προϊστάμενο διεύθυνσης 
διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου ώστε να προωθηθούν στον συνεργαζόμενο Ιατρό 
Εργασίας. 

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΥΑΠ  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της 
συμβατικής ποσότητας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση του συνόλου των 
ποσοτήτων των εξετάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Υπηρεσίας 

 
 
 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Ο εντολέας  υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία έκδοσης τους.  Σε περίπτωση παρέλευσης του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος  οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, 
επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. 
 
 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον 
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για 
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 



  

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 
    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 
         

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
 

Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων των 
εργαστηριακών εξετάσεων, από το Μικροβιολογικό εργαστήριο που έχει συμβληθεί 
με την ΔΕΥΑΠ . Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών 
(ή του συνόλου αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των ασφαλισμένων) η ΔΕΥΑΠ  
οφείλει να καταθέσει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με 
τον ανάδοχο. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε 
λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος 
της εντολής. 

 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 
τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.       
 

 
ΠΑΤΡΑ , 27/5/2021 
 
 
                                       

             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

     Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

    ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ  ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ 


