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ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών ενός  (1) Ιατρού  Παιδιάτρου , για τον 
Παιδικό Σταθμό Ψαχνών»  
Η ΔΗ.ΚΑ.ΔΙ.ΜΕ  έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αρ.50/17-11-2017 μελέτη της των υπηρεσιών του Δήμου 
2. Το υπ αρ πρωτ:1296/2 3-11-2017 πρωτογενές αίτημα με 

ΑΔΑΜ:17REQ002289301 
3. Την υπ’ αριθμ πρωτ:134 8/100/1-12-2017 απόφαση Προέδρου περί έγκρισης 

της μελέτης, με ΑΔΑ:7ΔΘΖΟΕΙΔ-ΦΛΦ 
4. Την υπ.αρ 86/2017 με (ΑΔΑ:ΩΝ2ΛΟΕΙΔ -ΧΛΟ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ με την οποί α εγκρίθηκε το αίτημα, η 
πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης και με 
ΑΔΑΜ:17REQ002338906 

5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.1336/Α-212/29-11-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ.1336/Α-212/29-11-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:ΨΘΧΝΟΕΙΔ-4ΨΔ) τη συνδρομή των προϋποθέσεων της υπ αρ. 1 ο του 
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 
της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-212 

 
πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για Παροχή 
υπηρεσιών ενός  (1) Ιατρού  Παιδιάτρου , για τον Παιδικό Σταθμό Ψαχνών 
σύμφωνα μ ε τους όρους και τις προδιαγραφές της από αρ.50/17-11-2017 
επισυναπτόμενης μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου ως εξής: 
Α/Α Επίσκεψη στον 

Παιδικό Σταθμό 
Κόστος  
2017 
ευρώ 

 Κόστος 2018 
ευρώ 

Συνολικό 
κόστος 
ευρώ 

1 Παροχή 
υπηρεσιών 
Παιδιάτρου στον 
Παιδικό Σταθμό 
Ψαχνών. 
Δύο(2) 

300,00€ 
2 επισκέψεις 
Χ 5ώρες Χ1 
δομήΧ1 μήνα 
Χ30,00€ 
 

3.140,00€ 
2 επισκέψεις 
Χ5ώρες Χ1 δομή 
Χ10 μήνες  
Χ30,00€ 
 

3.440,00€   
 
 
 
 
 Δύο(2) 

επισκέψεις 
(ομιλία με 
ενημερωτικό 
χαρακτήρα 
συνάντηση με 
τους γονείς) 
εκτός ωραρίου 
λειτουργίας του 
σταθμού κατά τη 
διάρκεια του 
έτους 2018 
 

  
 
 
 
2 ομιλίες Χ1 δομή 
Χ70,00€=140,00€                                                                                                                               
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Προσ φορές γίνονται δ εκτές απ ό την ημερομηνία ανάρτησης σ τον Πίνακα 
Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Δευτέρα  4 -12 -2017  έως και  την  Παρασκευή  8 -
12 -2017  και ώρα 14:00  μμ. (λήξη επίδοσης προσφ ορών),  είτε ιδιοχείρως είτε 
ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο της ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ στη διεύθυνση, Αβά ντων 18, 
Τ.Κ. 34400 Ψαχνά.  
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση 
απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα 
πρωτοκολλείται.  Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφ o νται τα εξής:   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΠΡΟΣ: ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ   
Με την ένδειξη :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για  «Παροχή 
υπηρεσιών ενός  (1) Ιατρού  Παιδιάτρου , για τον Παιδικό Σταθμό υπηρεσιών ενός  (1) Ιατρού  Παιδιάτρου , για τον Παιδικό Σταθμό 
Ψαχνών »  
 Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση , σύμφωνα με  τις 
διατάξεις το υ Ν. 4412/2016 .  
Συνημμένα, με την οικονομική προσφορά  πρέπει να κατατεθούν και τα κάτωθι 

δικαιολογητικά : 

  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αυτή αφορά σε περιπτώσεις 
εταιρειών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, ενώ σε περιπτώσεις 
εταιρειών Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου)   

  Πρόσφατη εκτύπωση μέσω TAXIS  NET  ενεργούς δραστηριότητας 
επιτηδεύματος  

  Φορολογική ενημερότητα   
  Ασφαλιστική ενημερότητα  IKA  (Ε.Φ.Κ.Α) και Ο.Α.Ε.Ε.(  Ε.Φ.Κ.Α)  
  Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου , (Καταστατικό σύστασης εταιρείας  νομιμοποίησης του νομικού προσώπου , (Καταστατικό σύστασης εταιρείας  
και ΓΕΜΗ ) 

  Υ πεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο ότι έχει λάβει γνώση και 
αποδέχεται τους όρους της συνημμένης μελέτης .  

  Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή α λλοδαπής  
  Ειδικότητα Παιδιάτρου  
  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπηρεσίας  
                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΜΥΤΑΛΑ - ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
    
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  
1). Υπ. αριθμ.: 50 /17 -1 1 - 2017  μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου  
2). Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.  
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