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      Προσ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Θζμα: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την υποβολή προςφορών για την 
απευθείασ ανάθεςη τησ υπηρεςίασ με τίτλο «Παροχή υπηρεςιών Ιατροφ Εργαςίασ». 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Σον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ. 
2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 παρ. δ του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωµζνθσ ∆ιοίκθςθσ – Πρόγραµµα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 
87/ΣΕΤΧΟ Α/ 07-06-2010) ςφµφωνα µε το οποίο θ Οικονοµικι Επιτροπι αποφαςίηει για 
τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ πιςτϊςεων του Προχπολογιςµοφ.  
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  
4. Σθν µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΣΗ) Απόφαςθ Αν. Τπ. 
Οικονοµικϊν «Κοινοποίθςθ διατάξεων ςχετικά µε τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ 
διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν».  
5. Σισ διατάξεισ του Ν.3463/06 ωσ ιςχφουν ςιµερα.  
6. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
7. Σθν υπ’αρικμ. 44/2018 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 
Παλλινθσ 
8. Σο Πρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 18REQ003348424 
9. Σθν υπ’ αρικ. 359/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (με ΑΔΑ: Ω4Ψ1ΩΞΚ-
09Θ) με τθν οποία εγκρίκθκε πίςτωςθ ποςοφ 6.440,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 
και κα βαρφνει τθν προαναφερόμενθ εγκεκριμζνθ πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ ωσ εξισ:  

Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΕΣΟ 
2018 

ΕΣΟ 
2019 

ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝ 
ΠΟΟ 

ΤΝΟΛΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

00.6117.0016 Αμοιβι Ιατροφ 
Εργαςίασ (2018) 

3.220,20 3.220,20 6.440,40 € Η υπθρεςία αφορά τθν 
«Παροχι Τπθρεςιϊν 
Ιατροφ εργαςίασ» 

 
10. Σο Εγκεκριμζνο Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 18REQ003400978 
11. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. 21464/06-07-2018 ΑΑΤΤΜ 1079-29/6/2018 (με ΑΔΑ: ΩΕ5ΓΩΞΚ-
ΒΡΝ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ. 
12. Σθν υπ’αρικμ. 22351/13-07-2018 Απόφαςθ Δθμάρχου (με ΑΔΑ: ΩΦ6ΞΩΞΚ-ΩΒΟ) περί 
ζγκριςθσ διενζργειασ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «Παροχι υπθρεςιϊν Ιατροφ 

Ελληνική



Εργαςίασ», με CPV: 00.6117.0016, προχπολογιηόμενθσ αξίασ 6.440,40 ευρϊ, ςυμπ. Φ.Π.Α. 
24%, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ (άρκρο 118 του Ν. 4412/2016). 
13. Σθν υπ’ αρικ. 410/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (με ΑΔΑ: 7ΑΔΦΩΞΚ-
ΓΧΜ) με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπ’ αρικμ. 44/2018 μελζτθσ. 
 
Παρακαλοφμε τουσ ενδιαφερόμενουσ όπωσ μασ αποςτείλουν ςχετικι προςφορά για τθν 

υπθρεςία με τίτλο «Παροχι υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ», ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν 

υπ’ αρικμ. 44/2018 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Παλλινθσ 

μζχρι τθ Δευτζρα 20/08/2018 και ώρα 13:00 ςτο γραφείο Πρωτοκόλλου τθσ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ Γζρακα. Οι ϊρεσ λειτουργίασ του πρωτοκόλλου είναι 08:00 – 15:00.  

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να προςκομίςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

1. Πτυχίο (άρκρο 16 του Ν. 3850/2010) ι άδεια ςυνδρομισ νομίμων προχποκζςεων για 
τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων όταν πρόκειται για ΕΞΤΠΠ, όπωσ αναφζρεται αναλυτικά 
ςτο άρκρο 23 του Ν. 3850/2010.  

2. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον ιατρικό ςφλλογο ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοι. 
3.  α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) που να 

προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: i) ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, ii) δωροδοκία, iii) απάτθ, iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, v)νομιμοποίθςθ εςόδων 
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και vi)παιδικι 
εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ 
περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον 
Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  
β. Φορολογικι ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  
γ. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 
(Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  
δ. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ τθσ υπ’ αρικμ. 44/2018 μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ 
Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου Παλλινθσ.  
ε. Επιπλζον, για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ ςτθ 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, με τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ πρζπει να μασ προςκομίςει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 
προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου 
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
φμφωνα με τισ παρ.2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 προκειμζνου να γίνει 
δεκτι θ προςφορά, πρζπει να μθν εμπίπτει ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 73 του Ν.4412/2016. 

4.  τθν οικονομικι τουσ προςφορά 

 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126538


Σα παραπάνω 1, 2 και 3 κα υποβλθκοφν ςε κλειςτό ΚΤΡΙΩ φάκελο ςτον οποίο κα 

αναγράφονται οι ενδείξεισ: 

α. Η λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ υπθρεςίασ του Διμου Παλλινθσ που διενεργεί τθν υπθρεςία 

(ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ- Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ) 

γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ πρόςκλθςθσ  

δ. Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ο τίτλοσ τθσ υπθρεςίασ 

«Παροχισ Τπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ» 

ε. Σα πλιρθ ςτοιχεία του αποςτολζα – ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ και ταχυδρομικι 

διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ, ι ονοματεπϊνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Τ. – αρικμόσ 

τθλεφϊνου – θλεκτρονικι διεφκυνςθ). 

Μζςα ςτον ΚΤΡΙΩ φάκελο κα περιλαμβάνεται επιπλζον ζνασ ξεχωριςτόσ κλειςτόσ 

υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει το 4 

απαιτοφμενο από τθν παροφςα, δθλαδι ςυμπλθρωμζνο το «ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ».  

ε κάθε περίπτωςη, πριν την υπογραφή τησ ςφμβαςησ πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ 
όλα τα ανωτζρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρζπει να προςκομιςτοφν όςα από 
αυτά ζχουν λήξει. 

Διευκρινήςεισ επί τησ μελζτησ - πρόςκληςησ θα δίνονται μζχρι και την Σρίτη 14 
Αυγοφςτου 2018. 

Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςθ τιμισ 

(χαμθλότερθ τιμι). Η διαδικαςία κα διεξαχκεί βάςει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.  

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.pallini.gr και ςτον 
πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου Παλλινθσ. 

υνημμζνα: Η Μελζτθ  44/2018 τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν Διμου Παλλινθσ 
                                                                                  
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 
 

Α.ΔΕΔΕ 
Σ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

 
 


