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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, με ΑΦΜ 997742450 και Κωδικό ΑΑΗΤ 1007.Ε80708.00224, πρόκειται να προβεί σε 
σύναψη δημόσιας σύμβασης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την υπ΄αρίθμ.704/2022 μελέτη με 
τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο 
Κορδελιού-Ευόσμου 2022-2024» συνολικού προϋπολογισμού € 32.252,40 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με 
απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021), 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), 
4. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 38 και του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 50 

και 51 του Ν.4782/2021, 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α΄/06-12-2016). 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 
7.  
8. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 
9. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ το δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016. 

10. Τις διατάξεις του νόμου 3850/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.10 του Ν.4071/2012. 
12. Το υπ’αριθ.πρωτ.οικ.44363/23-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών 

προστασίας και πρόληψης- εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 12 παρ.10 Ν.4071/2012». 
13. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ1291Β/11-8-2010). 
14. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄/13-11-2017). 
15. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/ Α’/19-07-2018). 
16. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01-04-2019). 
17. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄/25-04-2019). 
18. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α΄/03-05-2019). 
19. Την υπ’ αριθμ.1450/03-12-2021  απόφαση Δημάρχου (αριθμ.πρωτ.50239/03-12-2021, ΑΔΑ: 6ΙΛΡΩΛΒ-Ν0Κ) 

περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς, 
20. Την υπ’αριθ.704/2022 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών. 
21. Το υπ’αριθ.πρωτ.8715/02-03-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010147693 2022-03-03) πρωτογενές αίτημα δαπάνης του 

Τμήματος Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 
22. Τις υπ’ αριθ. 4/2022 με αριθ.  πρωτ. 9297/08-03-2022 (ΑΔΑ:6ΦΝΤΩΛΒ-ΩΝ6) και την υπ’ αριθ. 5/2022 με αριθ. 

πρωτ. 9316/08-03-2022 (ΑΔΑ:9ΨΝ8ΩΛΒ-ΟΡΧ) Εγκρίσεις Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης,  
23. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με τις  υπ’ αριθ. πρωτ.9323/08-03-

2022 (ΑΔΑ:ΨΚΙΘΩΛΒ-Τ5Γ, ΑΔΑΜ:22REQ010166593 2022-03-08) και την υπ’αριθ.πρωτ.9328/08-03-2022 
(ΑΔΑ:9Μ9ΤΩΛΒ-Η1Ι, ΑΔΑΜ:22REQ010166829 2022-03-08) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό 
καταχώρισης 390 και 391 αντίστοιχα στα λογιστικά βιβλία του Δήμου. 

24. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας δεν υπηρετεί τακτικό προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας. 
25. Τον προϋπολογισμό του έτους 2022. 
 
 





Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. «Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για 
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο 

Κορδελιού-Εύοσμου  2022-2024» 

704/2022 €32.252,40   
(με το Φ.Π.Α. 24%) 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

25 του Ν. 4412/16. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και 
σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

Οι προσφορές θα κατατίθενται, ύστερα από την πρωτοκόλλησή τους από το αρμόδιο γραφείο το οποίο 
βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου επί της οδού Π. Μελά 24 Τ.Κ. 562 24, στο Τμήμα Προμηθειών και 
Αποθήκης της Οικονομικής Υπηρεσίας (2ος όροφος) είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς, μέχρι και τη 
Πέμπτη 24/03/2022 και ώρα 13.00μ.μ. 

Η προσφορά υπογράφεται από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και υποβάλλεται σε 
φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 704/2022 μελέτης περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών  και θα ισχύει 
για χρονικό διάστημα εξήντα (90) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας. 

Οι προσφερόμενες τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, η οποία να έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, με την οποία θα δηλώνετε:  
 ότι λάβατε γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων που αναφέρονται στην υπ’  αριθ. 

704/2022 μελέτη και ότι τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα  
 ότι η προσφορά σας ισχύει και σας δεσμεύει για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
  ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
 ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης σας και δεν έχετε αποκλεισθεί από 

διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 
 ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος σας κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 
 ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών σας, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ Α75/1986) η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α 
παρ.2 του Ν.4412/2016, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016 στο πρόσωπό του ή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη μορφή του 
νομικού προσώπου 

3. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) 
I. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη) 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη) 
Ι. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

5. Νομιμοποιητικά έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης, τα οποία γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.  

6. Τεχνική περιγραφή. 
7. Πτυχίο ιατρικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 





8. Καθήκοντα ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν: 
Α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας 
Β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της ιατρικής της εργασίας, και έχουν εκτελέσει 
καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις προ της 15ης Μαΐου 2009 
Γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί 
επτά (7) τουλάχιστον έτη μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009. [παρ.1 άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου δέκατου τρίτου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά 
με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α')]. 
Οι ιατροί της παρ. 1 μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας σε όλες τις περιφέρειες ιατρικών συλλόγων 
της χώρας, χωρίς άδεια των συλλόγων αυτών. [παρ.2 άρθρο 16 Ν.3850/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου δέκατου τρίτου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε νομοθετικά 
με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α')]. 

9. Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
10. Οικονομική προσφορά (Τιμολόγιο Προσφοράς). 

 
 

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής, 
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) Ο Αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης, 
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92, παρ. 1 Ν.4412/2016) 

 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, εις διπλούν, με την προσφορά τους, μέσα στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» (εφόσον 
απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης τεχνική προσφορά). 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 Ν. 4412/2016.  
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης των υπηρεσιών ορίζεται σε δύο (2) έτη από την καταχώριση της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ και σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι ώρες στα δύο έτη που προβλέπει η μελέτη, δίνεται 
δυνατότητα παράτασης ισχύος της σύμβασης έως έξι (6) μήνες τηρώντας πάντα τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
νόμου 3850/2010 για τον ετήσιο χρόνο απασχόλησης  του γιατρού εργασίας σε ώρες ανά εργαζόμενο. 

2. Όλες οι υπηρεσίες θα γίνουν όπως ακριβώς περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 704/2022 μελέτη.  
3. Η Πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται τμηματικά (ανά τρίμηνο) με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, 

μετά την υποβολή από τον ανάδοχο τιμολογίων και την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής. Κάθε τιμολόγιο θα 
συνοδεύεται με βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την οποία, θα πρέπει να προκύπτει ο κωδικός αριθμός του 
προϋπολογισμού που βαρύνουν. 

4. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου (Τηλ. 2313-302136,151,169,102,155) 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 www.kordelio-evosmos.gr. 
 

Ο  ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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