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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος ιατρού Παιδιατρικής ειδικότητας» 

  Το τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου 

∆οξάτου, ενδιαφέρεται για σύναψη σύµβασης δεκατριών µηνών (από Ιούνιο 2020 έως 

Ιούλιο 2021) µε ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών των πέντε 

(5) δοµών του συγκεκριµένου Τµήµατος, σύµφωνα µε την συνηµµένη Τεχνική έκθεση. 

Αιτήσεις συµµετοχής και οικονοµικές  προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 10:00 

π.µ. της ∆ευτέρας 22/06/2020 στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου, στο 

Καλαµπάκι, ιδιοχείρως. 

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται σε κλειστούς φακέλους οι οποίοι 

θα ανοιχτούν από τριµελή επιτροπή την ∆ευτέρα 22/6/2020 στις 11:00 στα γραφεία 

του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου, στο Καλαµπάκι.  

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 ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης ) 

γ. Ασφαλιστικές ενηµερότητες (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

   1) από τον ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ) ως εργοδότης και  

   2) από τον ΕΦΚΑ ως φυσικό πρόσωπο (τέως ΤΣΑΥ) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του 

άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

δ. Υπεύθυνη δήλωση για λόγους αποκλεισµού  

Συνηµµένα  έντυπα 

1. Τεχνική έκθεση  

2. Υπεύθυνη δήλωση  

3. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στον Ιατρικό Σύλλογο ∆ράµας. 

Παρακαλείται  ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ∆ράµας να ενηµερώσει εγκαίρως 

τους ιατρούς της ανωτέρω ειδικότητας.  

 

                                                                                                    Ο Πρόεδρος ∆.Σ. 

                                                                                              Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου 

 

Παπαδόπουλος Παρασκευάς  


