
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς» του 
Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής από 01-01-2017 έως την 31-12-2017 

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

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) και το άρθρο 75 του  N. 3463/2006(ΦΕΚ 
Α 114/30.6.2006) τοµέας ε παρ. 1 και 2. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
3. Τον Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραµµα διαύγειας και άλλες διατάξεις 
4. Το ΦΕΚ 497/Β/22-4-2002  «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  
6. Τις µελέτες για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς του 
Ν.Π.  
7. Την µε αριθµό 43/2016 απόφαση Προέδρου του Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής. 
8. Την πίστωση στον Κ.Α.Ε 00.6117.04 µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία» του προϋπολογισµό εξόδων του έτους 
2017, µε το ποσό ύψους δέκα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
(17.186,50 €)  
9. Την ανάγκη του Ν.Π. για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς 
Σταθµούς του Ν.Π. 
 
Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κατάθεση προσφορών και µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα 
ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς» του Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής 
από 01-01-2017 έως την 31-12-2017. 
 
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε σφραγισµένο 
φάκελο, στα γραφεία του «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» (Γρ. Μαρασλή 1, 
69133 Κοµοτηνή, 1ος όροφος), µέχρι την ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 13:00 µ.µ. 

Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-ενδεικτικό προϋπολογισµό, τα δικαιολογητικά αλλά και για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του 
Ν.Π.∆.∆. 
 
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.  

Κοµοτηνή   22-11-2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.Α 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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