
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                          

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                      

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4

Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            

Πληροφορίες: Κιρκίνη Κυριακή

Τηλέφωνο: 2513-500086

Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@kavala.gov.gr                                       

                                                                                 ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού του Ν. 4782/2021 

(ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

4. Την µε αριθ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών». 

5. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ:22REQ011610679 όπως επισυνάπτεται και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

6. Την με την αριθ.  934/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. Πρωτ. 29229/17-11-2022 (ΑΔΑ: 

Ω2ΘΩΩΕ6-0ΩΟ) για τη δέσμευση και ψήφιση πίστωσης  21.988,08 ευρώ Φ.Π.Α. 24%, για το έτος 2022, 0 

ευρώ και για το έτος 2023, 21.988,08 ευρώ σε βάρος του  Κ.Α 00.6117.0003. 

       7. Εγκεκριμένο Αίτημα   με ΑΔΑΜ: 22REQ011617800

  8. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης

0003558146





  Ο Δήμος Καβάλας προκειμένου να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την υπηρεσία  με τίτλο 

«Τεχνικός Ασφαλείας για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό Δήμου Καβάλας για το 2022-2023», όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται 

στην παραπάνω παροχή υπηρεσιών στις 29-11-2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11: 00, στο Δημοτικό Κατάστημα 

Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών  να υποβάλουν προσφορές.                   

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: (12.162,61€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%

Προϋπολογισμός 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ

CPV Περιγραφή

Τεχνικός Ασφαλείας για το τακτικό & έκτακτο 

προσωπικό Δήμου Καβάλας για το  2022-2023

Δαπάνη

1.166,60 71317210-8                                          15,20 17.732,32€

Φ.Π.Α. 4.255,76€4.255,76€

Γενικό Σύνολο             21.988,08€21.988,08€

     

      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, συναφές με την παραπάνω 

δραστηριότητα.

 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

 Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρ. 4190/05-02-2019 μελέτης του 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

2. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,  ΙSO 9001: 2015 και ISO 45001: 2018

3. Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε επιχειρήσεις με δυναμικότητα τουλάχιστον 300 ατόμων στην 

συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα του Τεχνικού Ασφαλείας.

4. Προσκόμιση Συμβάσεων τουλάχιστον: μιας για το 2020, μιας 2021, μιας 2022, μια σαν απόδειξη της 

επαγγελματικής σας εμπειρίας. 





5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα είναι σύμφωνη - χαρακτηριστικά, έτσι όπως περιγράφεται στη με αριθ. 

πρωτ. 29037/15-11-2022,  Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

6. Οικονομική προσφορά, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του κύριου Φακέλου. 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, την χαμηλότερη ωριαία αποζημίωση και 

θα είναι σύμφωνη με την μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Τμήμα  προμηθειών του Δήμου Καβάλας στην οδό Κ. Παλαιολόγου 4, 

2ος όροφος.

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 

2513/500086 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας (Κων/ντίνου Παλαιολόγου 4, 2ος όροφος) 

καθημερινά κ. Κιρκίνη Κυριακή, e-mail: supplies@kavala.gov.gr. ή από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, www.promitheus.gov.gr .   

                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                          

                                                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
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