
 

                                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Για την «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2018 

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)  
2. Τον Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες διατάξεις 
3. Το ΦΕΚ 497/Β/22-4-2002  «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. 
4. Το Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής» 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  
6. Την από 18-10-2017 Μελέτη και Συγγραφή υποχρεώσεων 
7. Την υπ΄ αρίθμ. 125/2017 απόφαση του Δ.Σ με την οποία διατέθηκε 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 2018, με το ποσό ύψους δέκα 
έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ (16.422,00 €)  

8. Την αριθμ. πρωτ. 5228/22-12-2017 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ με την οποία ανατέθηκε σε 
παιδίατρο η υπηρεσία ιατρικής παρακολούθησης των νηπίων που φιλοξενούνται στους 
Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής, από 01-01-2018 έως 31-12-2018 
(εκτός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου) σε σύνολο 200 ωρών, στην τιμή των 17,00 €/ώρα,  

9. Την αριθμ. πρωτ. 2015/30-05-2018 αίτηση παραίτησης της παιδιάτρου. 
10. Την αριθμ. πρωτ. 2099/01-06-2018 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ με την οποία αποδέχθηκε 

την παραίτηση της παιδιάτρου. 
11. Την αριθμ. 83/2018 απόφαση του ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής περί έγκρισης διενέργειας 

της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κέντρου 
Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» 

 
Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών  στους 
Παιδικούς Σταθμούς» του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής. Η εν λόγω 
υπηρεσία θα είναι για τους υπόλοιπους μήνες και ποίο συγκεκριμένα για Ιούνιο, Σεπτέμβριο, 
Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018. Το σύνολο των ωρών εργασίας είναι 100 και βάσει 
του προϋπολογισμού η τιμή ανά ώρα ανέρχεται στο ποσό των 17,00€. 
 
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. 
 
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 Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. 

                
 
 
 
 

                                                                                      Κομοτηνή,15/06/2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Aριθμ. Πρωτ: 2260  
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Τηλ.:25310/23175 
FAX:25310/81983 
Email: pvsdkom@otenet.gr 
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προϋπόθεση για την κατάθεση των προσφορών 
τους  είναι 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   15-06-2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΜΕ.Α 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


