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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.∆.∆.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  

∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

Μιχάλων 7, 82132 Χίος 

Πληροφορίες: Πουλερέ Σοφία 

Τηλ. & Fax: 22710-80459 

 

           

   Ηµεροµηνία: 21-11-2017   

    

   Α.Π.: 4685 

    

    

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

ΣΧΕΤ: Η αριθ. 167/2017(Α∆Α: 7ΧΩΡΟΛΧΞ-ΜΑΙ) απόφαση του ∆.Σ  του ΝΠ∆∆. 

Το ΝΠ∆∆  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 

Παιδείας ∆ήµου Χίου ύστερα από την ανωτέρω σχετική απόφαση του ∆.Σ  

προβαίνει σε διαδικασία ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για 

το έτος 2018, για τους εργαζοµένους στις δοµές του Ν.Π.∆.∆. (παιδικοί σταθµοί, 

ΚΑΠΗ, αθλητικοί χώροι, γραφεία), µε πρόσκληση ενδιαφέροντος µε κλειστές 

προσφορές. 

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412/2016 µε 

κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική 

µελέτη που συνέταξε η αρµόδια Υπηρεσία του ΝΠ∆∆. 

Η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1200,00 € και θα καλυφθεί από 

πιστώσεις που είναι εγγεγραµµένες στο προϋπολογισµό οικ. έτους 2018 και στον 

ΚΑ 00-6117.001  «Αµοιβή Ιατρού». 

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισµένο 

φάκελο στα Γραφεία του ΝΠ∆∆, Μιχάλων 7, Χίος, την Τρίτη 05/12/2017 

από τις 11:00 έως και τις 11:15. 
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει αµέσως µετά τη 

λήξη της προθεσµίας υποβολής από αρµόδια επιτροπή του ΝΠ∆∆, µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, είναι: 

1)Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε την φορολογική και ασφαλιστική 

ενηµερότητα και τη µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού από το διαγωνισµό, 

σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (Επισυνάπτεται η Υπεύθυνη 

∆ήλωση). 

2)Φωτοαντίγραφο ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητος του Υποψηφίου.  

3)Πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης 

επαγγέλµατος του Υποψηφίου. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χίου 

(chioscity.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν στο τηλ. 

22710-80459 κα. Σοφία Πουλερέ.  

                                                                                                                           

                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΟΥ  ΝΠ∆∆ 

                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

           ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

       

         

                                                          ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

                                                                                                                            


