
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ «Κέντρου Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», (ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας) από την 

υπογραφή της σύμβασης  έως την 31-08-2019 
 
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής 
λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»] 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)  
4. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες διατάξεις 
5. Το Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής» 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  
7. Την με αριθμό 143/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση παροχής Ιατρικών 
Υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ.  
8. Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικών υπηρεσιών, (ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής ή 
Παθολογίας) για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των άμεσα ωφελουμένων των ΚΑΠΗ 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» του 
ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», από την υπογραφή της σύμβασης  έως 
την 31-08-2019, αντί του ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού των 8.398,00 € . 

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 τηλ.: 25310/23175 στην κα Μερέτη Μαρία), μέχρι την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 
και ώρα 13:00 μ.μ.  
     Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ή Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 
(ΕΥΠΠ) και μπορούν να δώσουν προσφορά μερικώς ή ολικώς της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

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. 

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.  

Η παρούσα θα αποσταλεί στο Ιατρικό Σύλλογο , θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ 
μας στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. , του Δήμου Κομοτηνής από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 
και θα αναρτηθεί στην διαύγεια 

 

Κομοτηνή   21/11/2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.Α 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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