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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γραφείο Προμηθειών Υλικών, 

Εξοπλισμού, Υπηρεσιών

Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50

Τ.Κ.: 190 15 Ωρωπός

Πληροφορίες: Γεώργιος Σιδέρης

Τηλ. Επικ.: 2295-3-20383

Fax: 2295-3-20384

e-mail: promitheiesdimosoropou@yahoo.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής

υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για το προσωπικό του Δήμου 

Ωρωπού

Ο Δήμαρχος Ωρωπού

προσκαλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα  να  υποβάλει  προσφορά  (σε  κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο)  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού 

ασφαλείας για το προσωπικό του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με τη με αριθ.: 574/05-12-

2016  απόφαση  Δημάρχου  με  θέμα:  Ανάκληση  της  με  αριθ.:  494/24-10-2016  απόφασης 

Δημάρχου και Έγκριση της με αριθ. 1/2016 μελέτης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας και 

τεχνικού  ασφαλείας  του  Τμήματος  Ανθρώπινου  Δυναμικού  και  Διοικητικής  Μέριμνας  της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΨΜ89Ω0Π-ΙΗΥ)

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στο  Γραφείο  Διεκπεραίωσης  και  Πρωτοκόλλου  του  Δήμου 

Ωρωπού (Λεωφόρος Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός) το αργότερο έως τη Δευτέρα 

19/12/2016 και ώρα 15:00.

Οι προσφορές που θα αξιολογηθούν πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στον Δήμο από τις 08-

12-2016 και έως τις 19-12-2016.

Ωρωπός, 08/12/2016

Αριθ. Πρωτ.: 25080

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνυποβληθούν   σε απλά φωτοαντίγραφα   μαζί με την   

αίτηση συμμετοχής:

Δικαιολογητικά εταιρείας ΕΞ.Υ.Π.Π

• Εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη κατάθεσης της αίτησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της.

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου. 

• Άδεια Λειτουργίας ΕΞ.Υ.Π.Π.

• Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Εταιρείας

• Τελευταία Τροποποίηση καταστατικού (ΦΕΚ)

• Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Γ.Ε.ΜΗ

• Πιστοποιητικό  ISO9001:2008  σε  ισχύ  με  πεδία  εφαρμογής  είτε  την  «Παροχή 

Εξωτερικών  Υπηρεσιών  Προστασίας  &  Πρόληψης»  είτε  την  «Παροχή  Υπηρεσιών 

Υγιεινής και Ασφάλειας», είτε οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα.

• Βεβαίωση ασφαλιστικής Ενημερότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα 

φέρει το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται α) ότι καταβάλλονται οι 

εισφορές  για  την  ασφάλιση  του  υποδεικνυόμενου  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού 

ασφαλείας, που θα απασχοληθεί στο Δήμο μας συμπεριλαμβανομένου του Ιδιοκτήτης 

της ΕΞΥΠΠ και β) οι διάφοροι ασφαλιστικοί φορείς που τυχόν είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση και όχι μόνο του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΙΚΑ).

• Βεβαίωση φορολογικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό.

• Οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο Φάκελο.

Δικαιολογητικά εκείνου που θα ασκήσει χρέη Ιατρού Εργασίας:

• Ονοματεπώνυμο και Βιογραφικό Σημείωμα 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχο και 

αναγνωρισμένο της αλλοδαπής (συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση αναγνώρισης 

ΔΙΚΑΤΣΑ/ ΔΟΑΤΑΠ).

• Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

• Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

• Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις οποίες ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα ιατρού 

εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 3850/2010 (άρθ. 9 
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παρ.  4),  στον  Ν.  3996/2011  (άρθρ.  29  παρ.  3),  προκειμένου  να  υποβληθεί  στο 

αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου).

• Βεβαιώσεις  ανάληψης  καθηκόντων  ως  Ιατρού  Εργασίας,  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα στον Ν. 3850/2010 (άρθ.16, παρ.2).

• Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα εργασίας.

Δικαιολογητικά εκείνου που θα ασκήσει χρέη Τεχνικού Ασφαλείας:

• Ονοματεπώνυμο και Βιογραφικό Σημείωμα.

• Τίτλο σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3850/2010.

• Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από ΤΕΕ.

• Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις οποίες ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Τεχνικού 

Ασφαλείας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 3850/2010 (άρθ. 

9 παρ. 4), στον Ν. 3996/2011 (άρθρ. 29 παρ. 3), προκειμένου να υποβληθεί στο 

αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου).

• Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα τεχνικού 

ασφαλείας.

Τέλος, μαζί με την αίτηση θα υποβληθεί και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που 

θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα δηλώνεται ότι:

1.  έλαβαν πλήρη γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και των 

επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιών ότι έχουν εκτιμήσει όλα 

τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την 

εκτέλεση  των  εργασιών  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή  και  σύμφωνα  με  την 

υποβληθείσα οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα. 

2. ουδέποτε  έχει  αποφασιστεί  έκπτωση  ή  καταγγελία  σύμβασης  εκτέλεσης 

παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε 

Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι:
α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή
- δωροδοκία ή
- απάτη ή
- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

β) έλαβα πλήρη γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση των  
υπηρεσιών ότι έχω εκτιμήσει  όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της εργασίας και ότι  αναλαμβάνω ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των 
εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υποβάλλω και τους αποδέχομαι πλήρως 
και ανεπιφύλακτα. 
γ)  ουδέποτε  έχει  αποφασιστεί  έκπτωση  ή  καταγγελία  σύμβασης  εκτέλεσης  παρομοίου  έργου  εις  βάρος τους  λόγω επαγγελματικού 
παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ) Η συμμετοχή μου δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016

δ) Επισυνάπτεται Ασφαλιστική ενημερότητα *
Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλει η εταιρεία εισφορές είναι οι εξής:
……………………………………………………………………………………………….………………………………..
*Πιστοποιητικό ασφαλστικής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές 
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία 
καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και 
όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον 
οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και 
από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι 
ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση.

Ημερομηνία:   ……….201…

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων  
σκόπευε να προσπορίσει  στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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Ωρωπός, ……/../2016

Α  ΙΤΗΣΗ  

Επωνυμία Προς τον Δήμο Ωρωπού

Α.Φ.Μ.:

Σας παρακαλώ να αξιολογήσετε την 

προσφορά μου για την 

ανάθεση παροχής

υπηρεσιών ιατρού εργασίας 

και τεχνικού ασφαλείας, η 

οποία είναι σύμφωνη με τη με 

αριθ. 1/2016 μελέτη της 

Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Σχετ.: η με αριθ. Πρωτ.: 

25080/08-12-2016 πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή προσφοράς

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο (σταθερό):

Κινητό:

Fax:

Διεύθυνση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (e-mail):
Αριθμός δελτίου 

Ταυτότητας:/ημερομηνία 

έκδοσης / Αρχή έκδοσης

(ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)_επισυνάπτεται 

σε φωτοτυπία
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο/Η αιτών/-ούσα

Υπογραφή / Σφραγίδα
Η παρούσα υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του 

(με εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)


