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CPV 85121000-3 (Ιαηπικέρ ςπηπεζίερ) 
       
 
 

«Παποσή ιαηπικών ςπηπεζιών ζηα ΚΑΠΗ»  
ηος Ν.Π. «Κένηπος Μέπιμναρ και Αλληλεγγύηρ Γήμος»  

 
 
 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

1. Σεθκεξίσζε ζθνπηκόηεηαο ηεο ππεξεζίαο 
2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - ραξαθηεξηζηηθά 
3.  Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο 
4. πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 

 
 
Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο 
 
Κ.Α. 006117.04 «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 
επαγγεικαηία»  Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο έηνπο 2019. 
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ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΠΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ 1ος ΚΑΙ 2ος 
ΚΑΠΗ ΣΟΤ Ν.Π. «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

 
 
 

Σα κέιε ησλ ΚΑΠΗ, ζύκθσλα θαη κε ηνλ Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΑΠΗ ηνπ ΝΠ 
«ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο», αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνύ θαη ζπλεπώο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 
θξνληίδαο, όπσο παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (θιηληθή εμέηαζε θαη πληαγνγξάθηζε),  ηεο 
θαξκαθεπηηθήο ηνπο αγσγήο (παξαπνκπή γηα παξαθιηληθό έιεγρν), θαζώο θαη ρνξήγεζε νδεγηώλ θαη 
βεβαηώζεσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα ζαιαζζνζεξαπείαο θαη θαηαζθελώζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηεί ην ΝΠ «ΚΔ.ΜΔ.Α» ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο. Οη ελ ιόγσ ππεξεζίεο  παξέρνληαη από δπν 
γηαηξνύο (Γεληθήο Ιαηξηθήο) ε ζύκβαζε ησλ νπνίσλ ιήγεη ζηηο 31/08/2019 θαη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε 
λέα αλάζεζε. 

 
 

Η παξνρή ππεξεζηώλ ησλ Ιαηξώλ ηνπ 1νπ θαη 2νπ ΚΑΠΗ ζηα κέιε ησλ ΚΑΠΗ ζα εθηειεζηνύλ κε ηελ 
δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά 
(ρακειόηεξε ηηκή). 

 
 
Η αλσηέξσ ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε: 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ζπκπιεξώζεθε κε ηνλ Ν. 3731/08 

 Σνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο –Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –Βειηίσζε 
ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «Κιεηζζέλεο Ι»]  

 Σνλ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΑΠΗ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο, όπνπ 
πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3842/2010 Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο 
θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Σελ ππ΄ αξηζ. 122/2018 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ 
Κνκνηελήο», κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαζώο θαη ηελ 
αξηζκ. 347/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο κε ηελ νπνία 
ςεθίζηεθε. 

 Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο» θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α. 00.6117.04 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο 
ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» 

 Σελ αλάγθε ηνπ Ν.Π. γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ πξνθύπηεη ε 
αλαγθαηόηεηα δηελέξγεηαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε θιεηζηώλ πξνζθνξώλ κε 
θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
 
 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη θαζώο θαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο, έηζη ώζηε λα 
γίλεη πξόζθιεζε Ιαηξνύ, κε ζθνπό ηελ παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζε δνκέο Κ.Α.Π.Η. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο» είλαη νη παξαθάησ: 
 

1. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  
 
 
ηελ παξνύζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ησλ δύν (2) ΚΑΠΗ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ 
«Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο». 
 
 
Οη ππεξεζίεο ηνπ ηαηξνύ εηδηθνύ γεληθήο Ιαηξηθήο ή Παζνιόγνπ ζα αθνξνύλ ηα κέιε ηνπ 1νπ θαη 2νπ ΚΑΠΗ 
Κνκνηελήο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: 
1. πληαγνγξάθηζε ησλ αζθαιηζκέλσλ όισλ ησλ ηακείσλ 
2. Παξνρή πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (Δμέηαζε ζε πεξίπησζε  νμένο πεξηζηαηηθνύ) 
3. Πξόιεςε- κέζσ θαζνδήγεζεο εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ 
4. Αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο θαη ελεκέξσζε  
5. Δλεκεξσηηθέο νκηιίεο 
 
 
Η παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη ζηα Ιαηξεία ηoπ 1νπ θαη 2νπ  ΚΑΠΗ από 02-09-2019 έωρ 31-08 -2020 
σο εμήο : 
 
 

1ο ΚΑΠΗ 2ο ΚΑΠΗ 

Μήναρ Έηορ Ώπερ Μήναρ Έηορ Ώπερ 

επηέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 2019 130 επηέκβξηνο- Γεθέκβξηνο 2019 130 

      

Ιαλνπάξηνο-Αύγνπζηνο 2020 250 Ιαλνπάξηνο- Αύγνπζηνο 2020 250 
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  380 ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  380 
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Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   
 
 

 
 
 Θα βαπύνει ηον ΚΑ εξόδων           
 

 
 
Η δαπάλε γηα ην έηνο 2019 ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθ. έηνπο 2019 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α. 
006117.04 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ 
επαγγεικαηία» όπνπ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε θαη ην ππόινηπν πνζό ηεο δαπάλεο ζα εγγξαθεί 
ζηνλ ΚΑ 00.6117.13 κε ηίηιν «Ακνηβή Ιαηξνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΑΠΗ» πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθ. έηνπο 
2020 .   
Η εξγαζία ζα αλαηεζεί ζε παηδίαηξν θαη ε αλάζεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α Διδικόηηηα Πεπιγπαθή ςπηπεζίαρ Έηορ Γιάπκεια 
/ώπερ 

Σιμή ανά 
ώπα 

Γαπάνη 

1 Ιαηξόο εηδηθόο 
γεληθήο ηαηξηθήο ή 
Παζνιόγνο 

Παξνρή ηαηξηθώλ 
ππεξεζηώλ ζηα κέιε ηνπ 
1νπ θαη 2νπ  ΚΑΠΗ 
 

2019 260 17,00€ 4.420,00€ 

2 Ιαηξόο εηδηθόο 
γεληθήο ηαηξηθήο  
ή Παζνιόγνο 

Παξνρή ηαηξηθώλ 
ππεξεζηώλ ζηα κέιε 
ηνπ1νπ θαη  2νπ ΚΑΠΗ 
 

2020 500 17,00€ 8.500,00€ 

 ΤΝΟΛΟ     12.920,00 
 

α/α Έηορ Κ.Α Σίηλορ Πίζηωζη 

1 2019 00.6117.04 «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε 
ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» 
 

4.420,00€ 

2 2020 00.6117.13 «Ακνηβή Ιαηξνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ΚΑΠΗ» 
 

8.500,00€ 

  ΤΝΟΛΟ  12.920,00 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ 1

ος
 ΚΑΙ 2

ος
 ΚΑΠΗ  

 

Άπθπο 1ο : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΗ 
Με ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηα κέιε ηνπ 1νπ θαη  2νπ  ΚΑΠΗ 
(Γεληθήο Ιαηξηθήο / Παζνινγίαο). 
 
Άπθπο 2ο:ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο –Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο –Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο –Βειηίσζε ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «Κιεηζζέλεο Ι»] 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)  
3. Σνλ Ν. 3861/2010 « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο» Πξόγξακκα δηαύγεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 
4. Σν Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΑΠΗ ηνπ ΝΠ «ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο» 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 
6. Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθ. έηνπο 2019 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο» θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηνλ Κ.Α. 00.6117.04 κε ηίηιν «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ 
ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» 
7. Σελ αλάγθε ηνπ Ν.Π. γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ κειώλ ησλ ΚΑΠΗ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα 
δηελέξγεηαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε θαηάζεζε θιεηζηώλ πξνζθνξώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή. 
 
Άπθπο 3ο:ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Σα ζςμβαηικά ζηοισεία καηά ζειπά ιζσύορ είναι: 
α) Σεθκεξίσζε θνπηκόηεηαο ησλ Τπεξεζηώλ  
β)Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
γ) Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο  
δ) Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 
 
Άπθπο 4ο:ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Α) Η παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ από ηνπο γηαηξνύο γεληθήο ηαηξηθήο ή Παζνιόγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 02-09-2019 έωρ 31-08-2020, κε παξνπζία ζηo 1o ΚΑΠΗ θαη ζην 2ν ΚΑΠΗ 
εβδνκαδηαίσο. 
 
Άπθπο 5ο:ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟΤ 
Α) Οη Ιαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκόδνπλ ην πξόγξακκα επηζθέςεσλ ζηνπο ρώξνπο ησλ Κ.Α.Π.Η, ην 
νπνίν ζα θαζνξηζζεί ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ππεξεζία. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 
ζνβαξό ιόγν, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ε ππεξεζία. 
Οη Ιαηξνί ζα εμεηάδνπλ ηα ειηθησκέλα κέιε, ζα ζπληαγνγξαθνύλ ηε θαξκαθεπηηθή ηνπο αγσγή, ζα 
παξαπέκπνπλ γηα παξαθιηληθό έιεγρν, θαζώο θαη ζα ρνξεγνύλ ηηο βεβαηώζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
ειηθησκέλσλ κειώλ ζηα πξνγξάκκαηα ζαιαζζνζεξαπείαο θαη θαηαζθελώζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην 
ΚΔ.ΜΔ.Α ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο γηα ηα κέιε ησλ Κ.Α.Π.Η. 
Άπθπο 6ο:ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ. 
Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο 
θαη ακεηάβιεηεο. 
 
Άπθπο 7ο:ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ νη γηαηξνί ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο 
ηεο εληνιήο. 
Η πιεξσκή γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ εληνινδόρσλ, ζην ηέινο 
θάζε κήλα, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνπο εληνινδόρνπο θόξνη θαη βάξε. 
 
Άπθπο 8ο:ΦΟΡΟΙ, ΣΔΛΗ, ΚΡΑΣΗΔΙ 
Οη εληνινδόρνη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλνληαη κε θόξν 20%. 
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Άπθπο 9ο:ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο 
 
Άπθπο 10ο:ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  
1. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο 
2. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ή ησλ Πξνγξακκάησλ 
πνπδώλ Δπηινγήο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηε αιινδαπήο βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ρνξεγήζεθε ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 
3. Άδεηα ηίηινπ εηδηθόηεηαο παζνιόγνπ από ηελ αξκόδηα Διιεληθή αξρή 
4. Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 
5. Δθπιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απνδεηθλπόκελε κε βεβαίσζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο. 
 
Άπθπο 11 ο:ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη 
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ λνκίκσο, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά: 
1. Αίηεζε  
2. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο 
3. Σίηινπο πνπδώλ 
4. Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο 
5. Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 
6. Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηαηξηθήο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 
7. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 όηη α) δελ έρεη 
θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε γηα: 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ή δσξνδνθία ή απάηε ή ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 
ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ή λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ β) Γελ έρσ 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 
απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, γ) Γελ έρσ 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηόζν 
ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
8. Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ 

9. Αληίγξαθν Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα 
10.  Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα   
 
Άπθπο 12 ο: ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό θάθειν, πνπ κέζα ζα πεξηέρνληαη καδί κε ηα ππόινηπα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ζε ππνθάθειν πνπ ζα αλαγξάθεη από έμσ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά. 
ηνλ θπξίσο θάθειν ζα αλαγξάθεηαη: 
Α) ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ : «Παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηα ΚΑΠΗ» ηνπ N.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Μέξηκλαο θαη 
Αιιειεγγύεο Γήκνπ Κνκνηελήο»  
Β) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ N.Π.Γ.Γ. «Κέληξν Μέξηκλαο θαη Αιιειεγγύεο Γήκνπ 
Κνκνηελήο» (Γξ. Μαξαζιή 1, 1νο όξνθνο) 
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