19REQ004423497 2019-02-06
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ
ΓΗΜΟ
ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ (ΚΔ.ΜΔ.Α)
Γ/λζε: Γξεγ. Μαξαζιή 1
Σαρ. Κσδ: 69133 Κνκνηελή
Πιεξνθνξίεο: Μ. ΜΔΡΔΣΖ
Σειέθσλν: 2531023175

Κομοηηνή 31-01-2019
Αρ. Πρφη: 432

ΜΔΛΔΣΗ

ΠΑΡΟΥΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΝΠ «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ»
Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο παηδηθνύο θαη
βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ ΝΠΓΓ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 1.768,00€.

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

Πεγή Υξεκαηνδόηεζεο
Κ.Α. 00.6117.04 «Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ
επαγγεικαηία» Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο έηνπο 2019.

CPV: 85121000-3 (Ηαηξηθέο ππεξεζίεο)
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ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ ΠΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ Ν.Π. «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΗΜΟΤ
ΚΟΜΟΣΗΝΗ
Ζ παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηα θηινμελνύκελα παηδηά ησλ
παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο.
ύκθσλα κε ηελ απόθαζε 141/2018 ηνπ Γ ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν
θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ν νπνίνο βαζίζηεθε ζηνλ πξόηππν
θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ (ΦΔΚ 4249/05-12-2017),ν
παηδίαηξνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο δύν θνξέο ηνλ κήλα ζηνπο παηδηθνύο θαη
βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ λνκηθνύ καο πξνζώπνπ.
Δηδηθόηεξα ν παηδίαηξνο έρεη ηηο θάησζη αξκνδηόηεηεο:
1. Να ελεκεξώλεη ηνλ αηνκηθό θάθειν ηνπ θάζε παηδηνύ εθόζνλ παξαθνινπζεί ηα παηδηά εληόο ηνπ
ηαζκνύ.
2. Να θαιεί ηνπο γνλείο ζε ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξώζεηο ζρεηηθέο κε ζέκαηα πγηεηλήο ησλ παηδηώλ,
θαη’ ειάρηζην ηξεηο θνξέο κέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά ή θαη ζπρλόηεξα, αλ απηό ζεσξεζεί από ηνλ
ίδην ζθόπηκν ιόγσ θάπνηνπ έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ.
Ζ παξνρή ππεξεζηώλ ηνπ παηδίαηξνπ ζηνπο παηδηθνύο θαη βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο ηνπ ΝΠΓΓ
ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο ζα εθηειεζηνύλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά (ρακειόηεξε ηηκή).
Ζ 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 Η»]
Σελ αηζκ. 141/2018 απόθαζε Γ ηνπ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο πεξί έγθξηζεο ηνπ
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ησλ ΝΠ ΚΔ.ΜΔ.Α.
Γήκνπ Κνκνηελήο
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3842/2010 Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο
θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Α. ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΤ

Ο Ηαηξόο (Παηδίαηξνο) ζα είλαη ππνρξεσκέλνο:
1. Να επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηνλ κήλα ηνπο Παηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο γηα
λα εμεηάδεη ηα θηινμελνύκελα παηδηά θαη λα παξαθνινπζεί ηε δηαλνεηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
2. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο θαη λα ειέγρεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ εκβνιηαζκώλ
θαζώο θαη λα εμεηάδεη έθηαθηα πεξηζηαηηθά κεηά από ππόδεημε ησλ γνλέσλ ή ησλ δηδαζθόλησλ.
3. Να ηεξεί ηηο θαξηέιεο παξαθνινύζεζεο ηεο πγείαο ησλ παηδηώλ ππό ην πξίζκα ηνπ ηαηξηθνύ
απνξξήηνπ θαη γηα ζνβαξά δεηήκαηα πγείαο λα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία πξώηα κε ηνπο γνλείο θαη λα
ελεκεξώλεη ηνλ ηαηξηθό θάθειν ησλ λεπίσλ.
4. Να ππνδεηθλύεη κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ πγηεηλή ησλ παηδηώλ
5. Να δηαηεξεί θαξκαθείν θαη λα ειέγρεη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπ, ζηνπο Παηδηθνύο θαη
Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο κε ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαξαίηεηα θάξκαθα θαη λα εθπαηδεύεη γηα ηελ
παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ηνπο δύν (2), ππαιιήινπο από ην δηδαθηηθό ή δηνηθεηηθό πξνζσπηθό.
6. Να ππνδεηθλύεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ παηδηώλ από ινηκώδε λνζήκαηα θαη
επηδεκίεο, αλαπηύζζνληαο δξαζηεξηόηεηεο αγσγήο πγείαο γηα ηα λήπηα ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό
θαη ηνπο γνλείο.
7. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξώζεσλ πξνο ηνπο γνλείο, αιιά θαη νκηιηώλ κε
ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελό ηνπ.
8. Να ζπληάζζεη έθζεζε γηα ην έξγν ηνπ ζηελ νπνία θαη δηαηππώλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πξνηάζεηο θαη
θξίζεηο. θαη λα ηε δηαβηβάδεη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΝΠ «ΚΔΜΔΑ Γήκνπ Κνκνηελήο».

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγήζεθε ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο
γ) Άδεηα ηίηινπ εηδηθόηεηαο Παιδιάτρου από ηελ αξκόδηα Διιεληθή Αξρή
δ) Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ
ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΙΓΙΑΣΡΟΤ
Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζα γίλεηαη ζηνπο Παηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο ηνπ ΝΠΓΓ
«ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο». από 01-03-2019 έφς 30-06-2019, σο εμήο:

Μήνας
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνύληνο

ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ
Έηος
2019
2019
2019
2019

Ώρες
26

26
26
26
104

Ο ρώξνο απαζρόιεζεο θαη ν αξηζκόο ησλ παηδηώλ ζα είλαη ζπγθεθξηκέλα:
Α’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο (69 παηδηά), Β’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο (82 παηδηά), Γ’ Βξεθνλεπηαθόο
ηαζκόο (104 παηδηά), Δ’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο (79 παηδηά), Ε’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο (37 παηδηά),
Ζ’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο (45 παηδηά), Γ’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο (90 παηδηά), Παηδηθόο ηαζκόο
Κνζκίνπ (15 παηδηά), Παηδηθόο ηαζκόο Αηγείξνπ (12 παηδηά), Παηδηθόο ηαζκόο Ρνδίηε (31 παηδηά),
Παηδηθόο ηαζκόο Νέαο Καιιίζηεο (12 παηδηά), Παηδηθόο ηαζκόο Νένπ ηδεξνρσξίνπ (12 πηδηά)
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΗΑΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΝΠΓΓ
ΚΔ.ΜΔ.Α. ΓΖΜΟΤ ΚΟΜΟΣΖΝΖ
Οη ππεξεζίεο πξνο ηα θηινμελνύκελα παηδηά ησλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ηνπ ΝΠ
ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο από 01/03/2019 έσο 30/06/2019, δηόηη ν εζσηεξηθόο θαλνληζκόο
ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ πξνβιέπεη ππεξεζίεο παηδίαηξνπ αζθώληαο
γεληθή επίβιεςε γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ.
Ο Πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα νρηώ
επξώ 1.768,00€ θαη αλαιπηηθόηεξα έρεη σο εμήο:
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

α/α

Διδικόηηηα

1

Ηαηξόο
Παηδίαηξνο

Περιγραθή
σπηρεζίας
Παξνρή ηαηξηθώλ
ππεξεζηώλ ζηα παηδηά
ησλ Παηδηθώλ θαη
Βξεθνλεπηαθώλ
ηαζκώλ

Γιάρκεια
/ώρες
104

104

Σιμή ανά
ώρα
17,00€

Γαπάνη
1.768,00€

1.768,00€

Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθ. έηνπο 2019, όπσο απηόο εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ.
1/2019 απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΚΔ.ΜΔ.Α. Γήκνπ Κνκνηελήο θαη ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 7/2019 από ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α. 00.6117.04 κε ηίηιν «Λνηπέο
ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία» όπνπ
ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε.
Ζ εξγαζία ζα αλαηεζεί ζε παηδίαηξν θαη ε αλάζεζε ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118
ηνπ Ν. 4412/2016.
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άρθρο 1ο : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΗ
Με ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε παξνρήο ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ ζηα παηδηά ησλ Παηδηθώλ θαη
Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ (Παηδίαηξνο)
Άρθρο 2ο:ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (ΓΚΚ) όπσο ηζρύνπλ
2. Σν Ν.3852/2010
3. Σελ ππ΄ αξίζκ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291/Β/11-08-2010) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ
4. Σν Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΑΠΖ ηνπ ΝΠ «ΚΔ.ΜΔ.Α Γήκνπ Κνκνηελήο»
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016
Άρθρο 3ο:ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ζ παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ από ην γηαηξό (Παηδίαηξν) ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ρξνληθό
δηάζηεκα 01-03-2019 έφς 30-06-2019, κε παξνπζία ζηνπο Παηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο ηαζκνύο (Α’
Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο, Β’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο, Γ’ Βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο, Δ’ Βξεθνλεπηαθόο
ηαζκόο, Ε’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο, Ζ’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο, Γ’ Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο,
Παηδηθόο ηαζκόο Κνζκίνπ, Παηδηθόο ηαζκόο Αηγείξνπ, Παηδηθόο ηαζκόο Ρνδίηε, Παηδηθόο ηαζκόο
Νέαο Καιιίζηεο, Παηδηθόο ηαζκόο Νένπ ηδεξνρσξίνπ).
Άρθρο 4ο:ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟΤ
Ο Ηαηξόο (Παηδίαηξνο) ζα είλαη ππνρξεσκέλνο:
1. Να επηζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ηνλ κήλα ηνπο Παηδηθνύο ηαζκνύο γηα λα εμεηάδεη ηα
θηινμελνύκελα λήπηα θαη λα παξαθνινπζεί ηε δηαλνεηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε.
2. Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο θαη λα ειέγρεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ εκβνιηαζκώλ
θαζώο θαη λα εμεηάδεη έθηαθηα πεξηζηαηηθά κεηά από ππόδεημε ησλ γνλέσλ ή ησλ δηδαζθόλησλ.
3. Να ηεξεί ηηο θαξηέιεο παξαθνινύζεζεο ηεο πγείαο ησλ παηδηώλ ππό ην πξίζκα ηνπ ηαηξηθνύ
απνξξήηνπ θαη γηα ζνβαξά δεηήκαηα πγείαο λα έξρεηαη ζε επηθνηλσλία πξώηα κε ηνπο γνλείο θαη λα
ελεκεξώλεη ηνλ ηαηξηθό θάθειν ησλ λεπίσλ.
4. Να ππνδεηθλύεη κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ πγηεηλή ησλ παηδηώλ
5. Να δηαηεξεί θαξκαθείν θαη λα ειέγρεη γηα ηελ θαιή θαηάζηαζή ηνπ, ζηνλ Παηδηθό ηαζκό κε ηα θαηά
ηελ θξίζε ηνπ απαξαίηεηα θάξκαθα θαη λα εθπαηδεύεη γηα ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ ηνπο δύν (2),
ππαιιήινπο από ην δηδαθηηθό ή δηνηθεηηθό πξνζσπηθό.
6. Να ππνδεηθλύεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνθύιαμε ησλ παηδηώλ από ινηκώδε λνζήκαηα θαη
επηδεκίεο, αλαπηύζζνληαο δξαζηεξηόηεηεο αγσγήο πγείαο γηα ηα λήπηα ζε ζπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό
θαη ηνπο γνλείο.
7. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξώζεσλ πξνο ηνπο γνλείο, αιιά θαη νκηιηώλ κε
ζέκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελό ηνπ.

8. Να ζπληάζζεη δύν θνξέο αλά έηνο έθζεζε γηα ην έξγν ηνπ ζηελ νπνία θαη δηαηππώλεη ηηο
πξνζσπηθέο ηνπ πξνηάζεηο θαη θξίζεηο. θαη λα ηε δηαβηβάδεη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΝΠ
«ΚΔΜΔΑ Γήκνπ Κνκνηελήο».
Άρθρο 5ο:ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ.
Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.
Άρθρο6:ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ νη γηαηξνί ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο
ηεο εληνιήο.
Ζ 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.
Άρθρο 7ο:ΦΟΡΟΙ, ΣΔΛΗ, ΚΡΑΣΗΔΙ
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Οη εληνινδόρνη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλνληαη κε θόξν 20%.
Άρθρο 8ο:ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο

Άρθρο 9ο:ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα ηνπ
Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ ή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο βάζεη ηνπ νπνίνπ ρνξεγήζεθε ε αλσηέξσ άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο
γ) Άδεηα ηίηινπ εηδηθόηεηαο Παιδιάτρου από ηελ αξκόδηα Διιεληθή Αξρή
δ) Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ηαηξηθνύ πιιόγνπ
Άρθρο 10 ο:ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ησλ ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ, όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά:
Αίηηζη – Τπεύθσνη Γήλφζη ηοσ Ν.1599/1986 όηη δελ έρνπλ θώιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ
Τπαιιειηθνύ Κώδηθα:
α) όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή
θαη ζηελ ππεξεζία ), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία
πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ΄ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε, θαζώο θαη γηα
νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο
δσήο,
β) όηη δελ είλαη ππόδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα
πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,
γ) όηη δελ έρνπλ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
ζηέξεζε απηή,
δ) όηη δελ ηεινύλ ππό δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
- Φφηοανηίγραθο ηφν δύο όυεφν ηοσ Γεληίοσ Αζησνομικής Σασηόηηηας
- Σίηλοσς ποσδών
- Άδεια Άζκηζης Δπαγγέλμαηος
- Βεβαίφζη ιδιόηηηας μέλοσς ηοσ Ιαηρικού σλλόγοσ
-Άδεια τρηζιμοποίηζης ηοσ ηίηλοσ ιαηρικής ανηίζηοιτης ειδικόηηηας
-Απόζπαζμα Ποινικού Μηηρώοσ
-Φορολογική Δνημερόηηηα
-Αζθαλιζηική Δνημερόηηηα

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Πρόεδρος ηοσ Γ. ηοσ ΝΠΓΓΚΔ.ΜΔ.Α. Γήμοσ
Κομοηηνής

Ιφάννης Γκαράνης

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Η Προχζηαμένη Γ/νζης

Μαρία Μερέηη
ΠΔ Γιοικηηικού
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