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ΠΑΛΛΗΝΗ,     01-02-2016 
Αρ. πρωτ:  39635 
 
ΠΡΟ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε αλεμάξηεηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο. 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87/07-06-2010) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ. 

2. Σν άξζξν 118 ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

3. Σελ ππ. αξ. 434/2016 (ΑΓΑ: ΩΠΠΩΞΚ-ΦΛ6) (ΑΓΑΜ: 16REQ005452831) Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζρεηηθά κε ηελ «Λήςε απόθαζεο γηα ςήθηζε 

πίζησζεο ηεο αλάζεζεο αλεμάξηεηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο. 

4. Σελ ππ. αξ. 75/2016 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο  Καζαξηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη Πνηόηεηαο 

Εσήο ηνπ Γήκνπ. 

5. Σελ ππ. αξ. πξση. 39214/29-11/2016 (ΑΓΑ: Ω2ΘΩΞΚ-ΨΨΣ) Απόθαζε Γεκάξρνπ ζρεηηθά 

κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

αλεμάξηεηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο  

  

 

αο πξνζθαινύκε λα θαηαζέζεηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ηαηξνύ εξγαζίαο. Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη επίζεο από ηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ 

αλαδόρνπ όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο  

ιόγνπο όπσο αλαιύνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/201, επίζεο δεζκεύεηε όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαζέζεηε ηελ  ελ ιόγσ ππεξεζία ζα πξνζθνκίζεη άκεζα σο δηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 

πξνζθνκίδνληαο απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο θαη 

πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. Ζ δηαδηθαζία ζα γίλεη βάζεη ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 

4412/2016 πεξί απεπζείαο αλάζεζεο.  

 

Πξνζθνξέο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο έσο 12-

12-2016. 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από ηελ ππεξεζία καο, ην 

πξόγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ ππ. αξηζ. 434/2016 (ΑΓΑ: ΩΠΠΩΞΚ-ΦΛ6) (ΑΓΑΜ: 16REQ005452831) 

Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη από ην ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ 

ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ (Πξσηνγελέο αίηεκα αλαξηεκέλν ζην ΚΖΜΓΖ κε αξηζ. πξση. 

37016/10-11-2016 (ΑΓΑΜ: 16REQ005382385).  

 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.palini.gr θαη ζην πίλαθα 

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο.  

                                                                                           
                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  
       ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 
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Διιεληθή


