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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣ  

ΚΟΛΑΞΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ , ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ , ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ 8 –

ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΤΚ.57200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,ΑΦΜ.049894721   

Η ΥΚΠΑΑΠ του Δήμου Λαγκαδά πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση « Παροχής 
υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Του 

Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ ( ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ, ΠΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΠΣ ΚΡΙΘΙΑΣ, ΠΣ 
ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ , ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΛΑΓΥΝΩΝ , ΠΣ ΣΟΧΟΥ,ΠΣ ΑΣΣΗΡΟΥ ,)  για την περίοδο  

Οκτώβριος  2021 -Σεπτέμβριος  2022» . 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω  παροχής υπηρεσίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

171/2727-07-09-2021 (ΑΔΑΜ :21REQ009170779 2021-09-08  & ΑΔΑ : Ψ1ΣΓΟΛ53-ΔΡΟ) 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση Α/Α 227  της  Προϊσταμένης  του 

Τμήματος Διοίκησης , επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 

του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης . 

Η ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από την υποβολή προσφοράς όπως ορίζεται στην 

παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τη συνολική τιμή. 
 

 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω  παροχή υπηρεσία  

μέχρι την  20-09-2021  ημέρα Δευτέρα .  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 





α. Υπεύθυνη Δήλωση ως απόδειξη για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 

1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 

νόμιμου εκπροσώπου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 

β. Φορολογική ενημερότητα εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του. 

 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με του οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

να καταβάλει εισφορές, συνοδευόμενη και με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές ενημερότητες 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 

την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση αφορά σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης (όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και 
στην Κατευθυντήρια οδηγία 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

Οι ασφαλιστικές ενημερότητες γίνονται αποδεκτές 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. 

 
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 

 

 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 
στ. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών του νομικού/φυσικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, έναρξη επιτηδεύματος, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της παρούσας πρόσκλησης. 

 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΔΣ  ΤΗΣ ΥΚΠΑΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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