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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

           Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Δράμας θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση των 
υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας για ένα έτος, βάσει των διατάξεων του Ν. 3850/2010 και του 
Ν. 4412/16, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 32487/1-12-2020 της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μαζί με την συνημμένη μελέτη, ενώ η δέσμευση της πίστωσης 
έγινε με την αριθμ. 32668/2-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές μέχρι και την 15/12/2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 1ος όροφος-
γραφείο 107, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 
1ος όροφος γρ.107 
Προσφορά για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας. 
 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
       
      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο 
φάκελο: 

1. Αντίγραφο πτυχίου. 
2. Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου. 
3. Οικονομική προσφορά. 
4. Φορολογική Ενημερότητα, σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)  
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα, σε ισχύ 

 
6. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από 

την υποβολή τους (Ν. 4605/01-04-2019). 

7. Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: 

 Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

αποδέχονται αυτούς  ανεπιφύλακτα.  

 Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 

(Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 



 Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 

αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 

4412/2016. 

Ειδικά για την τελευταία περίπτωση  (Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 
4412/2016), η υποχρέωση δήλωσης σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 αφορά:  

 Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα 
προσφέρει/ουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου. 
 
Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 2521350615 Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Δήμου Δράμας, καθημερινά κ. Κασκαμτζής Ιωάννης.  
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 


