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                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» με την 
επωνυμία Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, με απ΄ ευθείας ανάθεση, με απόφαση 
Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. του Νόμου 4412 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών, 
2. του άρθ. 209 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. 
3. .Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α /2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». 
5. Του άρθρου 12 παρ. 10 Ν. 4071/2012 για τις υπηρεσίες: 
 
1. «Ετήσια παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.»  ποσό (2.790,00 €)   Δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ . 
2. «Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Ν.Π.Δ.Δ. 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.»  ποσό (1 .674,00 €)   Χίλια εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ . 
 
1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως από τα 
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας) και θα κατατίθενται στο Τμήμα Διοικητικού – 
Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη γωνία-
Παλαιόκαστρο) είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς, μέχρι και την 4η  Δεκεμβρίου 2016. 
2. Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους 
τους και θα υποβάλλονται σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα. 
Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν εις διπλούν και τα εξής 
δικαιολογητικά: 
Α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων, των 
τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. Πρωτ 
1267/01-11-2016  μελέτης με τίτλο: «ετήσια παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού 
Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα, επί ποινή απορρίψεως. 
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 
Ν.2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του 
Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 
 



Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικής –
Οικονομικής Υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (Τηλ. 2310695653) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης, σε 
ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου http://www.oraiokastro.gr 
 
 
                                                                                 
 
                                                                                                                                 Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                                                                                   Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης 
 
 

                        
             Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη 
       


