
                                                                                 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. & Δ. Μακεδονίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία

της  απευθείας  ανάθεσης,  για  το  έργο  που  αφορά  στην  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ  ΣΤΟΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023» , για

το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 22-12-2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 €

έως του ποσού των 250,00 € μηνιαίως και ύστερα από συλλογή σφραγισμένων     προσφορών   οι οποίες θα είναι

σύμφωνες   με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Υπηρεσίας  όπως  παρατίθενται  στη  συνέχεια,  καλεί  τους

ενδιαφερόμενους έως την 21-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε

με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο γραφείο του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας προς

υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Περ/κή Δ/νση Κ. & Δ. Μακεδονίας.

Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή

ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 10Α - Θεσ/νίκη,

ΤΚ : 54626) έως την 20-03-2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. 

Η αποσφράγιση των σφραγισμένων έγγραφων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 21-03-2023 ημέρα Τρίτη και

ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Υπηρεσίας μας από της Υπηρεσία μας.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό):  2.750,00 €
αναλυόμενη ανά είδος (   CPV  ) ως κάτωθι  :

1) ιατρικές υπηρεσίες, 85121000-3, αριθμός : 1 τύπος : υπηρεσία, ποσό: 2.750,00 € (καθαρό ποσό), Φ.Π.Α. 0%,
ΚΑΕ  0413

Η ανωτέρω συνολική δαπάνη θα υλοποιηθεί  με χρέωση του ΚΑΕ 0413, θα βαρύνει  τον προϋπολογισμό του

οικονομικού έτους 2023 και έχει εκδοθεί η με αριθμό 01-02/548/16-01-2023 (ΑΔΑ: 928Χ4691Ω2-9Λ7)  Απόφαση

Ανάληψης  Υποχρέωσης  και   καταχωρήθηκε  με  α/α  548  στο  βιβλίο  εγκρίσεων  και  εντολών  πληρωμής  της

Υπηρεσίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 14-03-2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 305853

 
ΑΡ.ΦΑΚ. 64/2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10Α

mailto:promthe@oaed.gr




 Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.   

 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει (επισυνάπτεται υπόδειγμα)  :
1) να αναγράφεται ότι η διάρκεια ισχύος της είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και

να υπογράφεται από τον προσφέροντα.

2) να υποβληθεί το μηνιαίο ποσό του προσφέροντος.
 Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται

ότι ο τρόπος πληρωμής θα είναι με πίστωση.

 Με την οικονομική προσφορά ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να προσκομίσει και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης.

 

Πληροφορίες για τους όρους παρέχονται από το αρμόδιο  ΤΜHΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα από

8.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. (τηλ.:  2313 322525, 2313322520 email: promthe@dypa.gov.gr).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης της ανωτέρω
προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής
ειδοποίησης:

Α) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, περί μη επιβολής σε βάρος του
της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23
του Ν. 4782/2021).

Γ) Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 

           Θεσ/νίκη    14-03-2023
             Ο Προϊστάμενος της

               Περ/κής Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας

            ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

mailto:promthe@dypa.gov.gr




ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ (Απόφαση αρ. 5452/117/11-10-2022 Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.) :  

1.Τηρεί τον ελάχιστο αριθμό επισκέψεων που θα είναι δύο φορές τον μήνα και θα πρέπει να εξετάζονται τα παιδιά.

2.  Υποβάλλει  σε  ιατρική  εξέταση κατά  τακτά  διαστήματα  όλα  τα  παιδιά  και  παρακολουθεί  τη  διανοητική  και

σωματική τους ανάπτυξη. 

3. Σε συνεργασία με τους γονείς ελέγχει για την τήρηση των υποχρεώσεων των εμβολιασμών τους και εξετάζει

έκτακτα περιστατικά μετά από υπόδειξη των γονέων ή των διδασκόντων. 

4.Τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των παιδιών υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και για

σοβαρά  ζητήματα  υγείας  έρχεται  σε  επικοινωνία  πρώτα  με  τους  γονείς  και  ενημερώνει  στη  συνέχεια  την

Προϊσταμένη του Σταθμού και το Αυτοτελές Τμήμα Βρεφ/κών Σταθμών.

5.Υποδεικνύει  τα  μέτρα που πρέπει  να  λαμβάνονται  για  την  υγιεινή  των  παιδιών  καθώς  και  για  την  άψογη

υγειονομική κατάσταση του Σταθμού. 

 6. Διατηρεί στον Σταθμό φαρμακείο με τα κατά την κρίση του απαραίτητα φάρμακα και εκπαιδεύει για την παροχή

πρώτων  βοηθειών  δύο,  κατά  την  κρίση  του  καταλληλότερους  υπαλλήλους  από  το  διδακτικό  ή  διοικητικό

προσωπικό. 

7. Ελέγχει κατά διαστήματα την καλή κατάσταση του φαρμακείου και είναι υπεύθυνος γι΄ αυτήν. 

8.  Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες και

αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας για τα παιδιά σε συνεργασία με το προσωπικό και τους γονείς. Προς

τούτο καλεί σε συγκεντρώσεις δύο φορές κατά έτος τους γονείς προς ενημέρωση. 

9. Ελέγχει την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων του Παιδικού Σταθμού.

10. Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθμό παιδιού που απουσίαζε από σοβαρή ασθένεια με βάση

το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και τη προσωπική του εξέταση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι  22-12-2023, βάσει της λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

α)  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β)  Άδεια τίτλου ειδικότητας παιδιάτρου από την αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

γ)  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 

δ)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

ε)  Φορολογική ενημερότητα. 

στ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

ζ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

η) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.





ΟΡΙΣΜΟΣ  ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑ ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Το πλήθος των διατάξεων της νομοθεσίας (άρθρα 14,19,15 του Ν.4354/2015, άρθρο πρώτο εδ.27 υποπαραγρ.

Γ1 παρ. Γ του Ν.4093/2012, Π.Δ. 27/2005).

β) Τον  αριθμό  και τη δυναμικότητα των Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ.ΥΠ.Α.

γ) Το έργο που θα ανατεθεί σε κάθε παιδίατρο, ο οποίος αναλαμβάνει στον τομέα ευθύνης του έναν( 1) Βρεφ/κό
Σταθμό, τον  οποίο  θα πρέπει να επισκέπτεται ανά δεκαπενθήμερο και να προβαίνει στην ιατρική εξέταση και την

φροντίδα υγείας των παιδιών. (Απόφαση αρ. 5452/117/11-10-2022 Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.)
Το  μηνιαίο ποσό αμοιβής του κάθε παιδιάτρου  στα  διακόσια πενήντα( 250,00) ευρώ μηνιαίως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΝΣ
(ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ / 
ΤΗΛ/ΝΟ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ)

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΥΣ
2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΒΝΣ

1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΣΑΜΗ 74-76 
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2310 919409
Κούρου Άννα

Από 6 μηνών 
έως την εγγραφή
στην 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

90 έως 2.750,00 € 

250,00 € ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Ως τόπος παροχής υπηρεσίας παιδιάτρου ορίζεται ο ανωτέρω Βρεφ/κος Παιδικος Σταθμος της Δ.ΥΠ.Α. 

Οι  βρεφονηπιακοί Σταθμοί τ  ης Δ.ΥΠ.Α.   δεν λειτουργούν τον μήνα Αύγουστο.  





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΝΣ
(ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ / 
ΤΗΛ/ΝΟ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ)

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΥΣ
2023

ΠΟΣΟ 

 ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1 ΒΝΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΣΑΜΗ 74-76 
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2310 919409
Κούρου Άννα

Από 6 μηνών 
έως την εγγραφή
στην 
υποχρεωτική 
εκπαίδευση 

90

Ως τόπος παροχής υπηρεσίας παιδιάτρου ορίζεται ο ανωτέρω Βρεφ/κος Παιδικος Σταθμος της Δ.ΥΠ.Α. 

Οι  βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Δ.ΥΠ.Α. δεν λειτουργούν τον μήνα Αύγουστο.

 Η ισχύς της προσφοράς είναι τουλάχιστον για 90 ημέρες και ο τρόπος πληρωμής είναι με πίστωση

                                                                                                                  Σφραγίδα- υπογραφή
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