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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΙΛΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ- ΌΡΣΟΛΑ     

Τηλέφωνο: 2321352680 
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                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                  ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Π.Σ. ΤΟΥ ΚΑΚΠΟ Δ. ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 

                                    (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
        Το ΚΑΚΠΟ Δήμου  μας ενδιαφέρεται να αναθέσει:    την ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  

Α/Α Επισκέψεις στους κατά 
τόπους Π.Σ. του 
Κ.Α.Κ.ΠΟ. Δ. Εμμ.Παππά 

Συνολικό Κόστος σε Ευρώ 
με το ΦΠΑ 

1. Μία επίσκεψη τον μήνα 
στους κατά τόπους (6) 
Παιδικούς Σταθμούς 
ΧΡΥΣΟ 
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 
ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ 
Ν.ΣΚΟΠΟΣ 
ΝΕΟΧΩΡΙ 

 

2. Μία (1) επίσκεψη ( ομιλία 
με ενημερωτικό 
χαρακτήρα , συνάντηση 
με τους γονείς) που 
μπορεί να είναι και εκτός 
ωραρίου λειτουργίας των 
Π.Σ. 

 
 
 
 
 
 
1.900,00 

 

Για την νέα σχολική χρονιά δηλαδή για το διάστημα από την 01-09-2017 έως και 

την 31-07-2018 ( για 11 μήνες). 

ΑΔΑ: ΩΞ6ΤΟΛΧ2-4Ε2



(Η πλήρης τεχνική περιγραφή της παραπάνω εργασίας έχει αναρτηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΙΤΗΜΑΤΑ με ΑΔΑΜ: 17REQ001572115) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

• Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής 

• Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος 

• Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 

• Άδεια τίτλου Ιατρικής, ειδικότητας Παιδιάτρου 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

• Αίτηση- Προσφορά 

• Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας 

• Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 

• Ότι άλλο  αναφέρεται στα  απαραίτητα προσόντα 

 

     Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω ΕΡΓΑΣΙΑΣ έχει εκδοθεί α) η υπ’ 

αριθ. 192/26-06-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση 

του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 

2/2017 

 

     Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τ.Κ. 620 46 ΧΡΥΣΟ-ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΚΠΟ 

ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2321352680) , η οποία θα 

είναι μέχρι του ανωτέρου ποσού για την ανωτέρω εργασία μαζί με όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω) από την 

29/6/2017  μέχρι την  12/07/2017 ώρα 15:00. 

    Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

ΑΔΑ: ΩΞ6ΤΟΛΧ2-4Ε2



γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Δ.Σ. ΚΑΚΠΟ Δ. ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 

    ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΚΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΞ6ΤΟΛΧ2-4Ε2
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