
                                   
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Κομοτηνής», από την ανάθεση των υπηρεσιών και για ένα έτος.  
 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής 
λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α/85), «Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων». 

2. Το ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/88), «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας, επίπεδο γνώσεων 

και ειδικότητα Τ.Α. κ.λ.». 

3. Το ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11/Α/96), «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας & υγείας των εργαζομένων κατά 

την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ». 

4. Το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99), «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων κλ. (τροποποίηση του ΠΔ 17/96). 

5. Το Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/8-5-2003), «Κοινωνικός Διάλογος για την κοινωνική προστασία και άλλες  

διατάξεις». 

6. Την ΚΥΑ 88555/3293/88 (ΦΕΚ 721/Β/88), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 89, «Προώθηση της 

απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης & άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/89), επεκτείνει τα 

παραπάνω που αφορούν στην υγιεινή & ασφάλεια της εργασίας περιλαμβάνοντας το προσωπικό του 

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. & των ΟΤΑ». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως ισχύουν. 

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

10. Την αριθμ. 367/11-02-2021 συνταχθείσα μελέτη αναφορικά με τις Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας του 

ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής. 

11. Την πίστωση στον Κ.Α.00.6117.12 με τίτλο «Αμοιβή για παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Ασφαλείας» για το τρέχον έτος 2021 ποσού χιλίων εκατό ευρώ και πενήντα λεπτών (1.100,50€) και την 
πίστωση που θα εγγραφεί το έτος 2022 στο ίδιο κωδικό Κ.Α.Ε. 00.6117.12  με το ποσό των διακοσίων 
είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών (220,10€). 
12. Την ανάγκη του Ν.Π. για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής. 
 

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» 
του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής 
 

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε 
σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» (Γρ. 
Μαρασλή 1, 69133 Κομοτηνή, 1ος όροφος), μέχρι την Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ. 
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Για το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-ενδεικτικό προϋπολογισμό, τα δικαιολογητικά αλλά και για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.  

Αναρτημένα τα ως άνω υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr)  και 
στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (www.kemeak.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με αυτή.  

               

Αρμόδιος υπάλληλος: Μερέτη Μαρία  τηλ.: 25310/23175. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΚΕ.ΜΕ.Α 
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