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Bόλος: 04/03/2019 
Αριθ.Πρωτ: 3316/ΠΡ913 

ΘΕΜΑ:  «Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης 
για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών(2019-
2020).» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Πρόσκληση  ενδιαφέροντος  για κατάθεση προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας   

Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020). 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, 

Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην 

ανάθεση της υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020). 

  Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Έντυπο 

δαπανών για την ανάθεση της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για 

την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα 

από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών (2019-2020), έως και την Πέμπτη 

07/03/2019 και ώρα 12:00 π.μ στο γραφείο Προμηθειών  (κτίριο Μεταξουργείου), 1ος όροφος, 

Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη.  

Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα  τηλέφωνα 24210 

91196 και 24210 91194. 

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

Διεύθυνσης Διοικητικών-ΟικονομικώνΥπηρεσιών  

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΔήμουΒόλου 

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ



 

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τίτλος: «Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης 

για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το 

χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών(2019-

2020).» 

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας Ιατρού 

Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης και γιαδιάρκεια 12 μηνών(2019-2020), µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας στα πλαίσια 

προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 

μηνών (2019-2020), Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 04/03/2019, ημέρα Δευτέρα, έως τις 

07/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.µ, στη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών 

υπηρεσιών του  Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Παροχή 

υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια 12 μηνών(2019-2020), στη διεύθυνση 

Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421091196 - 

91194. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Παροχή υπηρεσίας  Ιατρού Εργασίας  στα 

πλαίσια προστασίας και πρόληψης για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 

διάρκεια 12 μηνών (2019-2020), ανέρχεται στο ποσό των 4.140,30 

ευρώσυμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%(παροχή υπηρεσιών). Το κριτήριο για την 

κατακύρωση της δαπάνης είναι: 



Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάση τιμής  
Χ 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό φάκελο, 

στην Υπηρεσία.  

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα 

απορρίπτεται.  

4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.  

5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα κρίνεται ως 

απαράδεκτη.  

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε 

διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική 

διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων 

του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. 

 

 

         Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της  

Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

Δήμου Βόλου 

 

ΚΡΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Ο Πρόεδρος του 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 

 

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


