΄΄ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
& ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ
<< ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΝΩΛΙΔΗ >>΄΄ ΝΠΔΔ

ΚΑΘΑΡΘΑΝΗ 16/9/2019

Πξση. : 1743

Σει: 2107229662-7212193

ΠΡΟΚΛΗΗ

ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Ο Δήκαξρνο/Πξφεδξνο ηνπ ΄΄Κέληρο Κοηλφληθής Ποιηηηθής & Προαγφγής Τγείας
Δήκοσ Καηζαρηαλής <<Λεφλίδας Μαλφιίδες>>
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
2. ΄΄Κιεηζζέλεο΄΄ Ν. 4555/19-7-2018 ΦΕΚ 133Α΄/2018 αξζ. 204,5,6 & Ν. 4412/2016
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 214/25/ΕΕ)»
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ Ν.4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
9 εδ2 άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
5. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ ππφ δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί ε κε πξση: 1690/3-92019 Αλάιεςε Τπνρξέσζεο θαη έρεη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Δεζκέπζεσλ ηνπ
ΝΠΔΔ.
6. Σν πξσηνγελέο αίηεκα, ην νπφην έρεη θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν
Δεκνζίσλ πκβάζεσλ κε ΑΔΑΜ…19REQ005567691
7. Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «Θαηξηθή παξαθνινχζεζε λεπίσλ & βξεθψλ
ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο
Τγείαο <<Λεσλίδαο Μαλσιίδεο »΄΄
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Σν ΝΠΔΔ ¨Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο Τγείαο Δήκνπ Καηζαξηαλήο
«Λ. Μαλσιίδεο» πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε έλαλ (1) Παηδίαηξν ηελ ππεξεζία «Θαηξηθή
παξαθνινχζεζε ησλ λεπίσλ & βξεθψλ ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ 31-7-2020
ζχκθσλα κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Παηδηθψλ & βξεθηθψλ ηαζκψλ.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ηππηθά πξνζφληα :



Πηπρίν Θαηξηθήο ρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο



Εηδηθφηεηα Παηδηάηξνπ θαη



Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο ηνπ παηδηάηξνπ
Τποτρεώζεης Παηδηάηροσ

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ αθνξνχλ ζηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ
παηδηψλ θαη ηελ ηήξεζε Φαθέινπ πγείαο απηψλ θαη εηδηθφηεξα :
1. Ο Παηδίαηξνο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ επηζθέπηεηαη ηνλ ζηαζκφ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα
φπσο νξίδεη ε ζχκβαζε θαη θαιείηαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο
2. Τπνβάιιεη θαηά δηαζηήκαηα θαη θαη’ ειάρηζην κηα θφξα ηνλ κήλα ζε ηαηξηθή εμέηαζε
φια ηα παηδηά θαη παξαθνινπζεί ηελ ςπρνζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή ηνπο αλάπηπμε. ε
ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ
εκβνιηαζκψλ θαη εμεηάδεη έθηαθηα πεξηζηαηηθά κεηά απφ ππφδεημε ησλ δηδαζθφλησλ.
3. Σεξεί θαξηέιεο παξαθνινχζεζεο πγείαο ησλ παηδηψλ ζεκεηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο
ηνπ θαη ππφ ην πξίζκα ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη γηα ζνβαξά δεηήκαηα πγείαο
έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο.
4. Τπνδεηθλχεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηελ πγηεηλή ησλ παηδηψλ θαζψο
θαη ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ.
5. Δηαηεξεί ζε θάζε ζηαζκφ θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα θάξκαθα θαη ζε ηαθηά
δηαζηήκαηα ειέγρεη ηελ θαιή θαηάζηαζε απηνχ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ.
6. Τπνδεηθλχεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνθχιαμε ησλ παηδηψλ απφ ινηκψδε
λνζήκαηα θαη επηδεκίεο θαη αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο αγσγήο πγείαο ζε ζπλεξγαζία
κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο γνλείο.
7. Ειέγρεη ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ.
8. Καζνξίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεχζπλε έθαζηνπ ζηαζκνχ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα
θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εκεξήζηνπ δηαηηνινγίνπ ησλ παηδηψλ.
9. Εηζεγείηαη ηελ δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζην ζηαζκφ παηδηνχ πνπ απνπζίαδε ιφγσ
ζνβαξήο αζζέλεηαο κε βάζε ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνπο
γνλείο.
Οη ψξεο επηζθέςεσλ ηνπ παηδηάηξνπ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο θαζνξίδνληαη κεηαμχ ησλ
σξψλ 9:30 – 12:00 κκ θαη εθδίδεη γη’ απηφ πξφγξακκα κεληαίσλ επηζθέςεσλ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ ππεχζπλε ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε δνκήο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία θαη ε δηεμαγσγή ηνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο.

Ελδεηθηηθός Προϋποιογηζκός
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ακνηβήο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
παηδηάηξνπ ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο ηνπ ΄΄Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο
Τγείαο «Λεσλίδαο Μαλσιίδεο» ππνινγίδεηαη σο εμήο :

Είδος
α/α

παρετόκελες
σπερεζίας

Απαζτόιεζε 2

ύλοιο

θορές/κήλα ζε

επηζθέυεφλ

θάζε παηδηθό-

(έφς 11κήλες)

Ελδεηθηηθός

προϋποιογηζκός

βρεθηθό

ζηο ζύλοιο ηφλ

προϋποιογηζκός

ζσλοιηθής

παηδηθώλ –

/επίζθευε

ακοηβής

50,00 Εσρώ

9.900,00 Εσρώ

ηαζκό

(

ζύλοιο 9

βρεθηθώλ

δοκές)

ζηαζκώλ

18

Έφς 198

Ελδεηθηηθός

Ιαηρηθή
παραθοιούζεζε
Νεπίφλ

&

βρεθώλ

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ππεξεζίαο δελ πξνβιέπεηαη Φ.Π.Α. (Ν. 3842/2010 – ΦΕΚ
58/Α/2010, ΠΟΠ 1100/24-06-2010). Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζα
θαιπθζεί απφ ηνλ Κ.Α.Ε. 00/611700002.
Κξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε ζπκθεξφηεξε- νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή).
Η πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία νξίδεηαη

απφ ην ΕΠΑ. ΄΄Ελαξκφληζε

Οηθνγελεηαθήο & Επαγγεικαηηθήο Ζσήο΄΄ ρνι. ΄Εηνπο 2019/20 πξφζθιεζε ΕΕΣΑΑ ΑΕ
6451/7-6-2019 θαη νξηζηηθνί πίλαθεο λεπίσλ & βξεθψλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην ΄΄Κέληξν Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο & Πξναγσγήο Τγείαο «Λεσλίδαο Μαλσιίδεο»΄΄

ΝΠΔΔ Κιαδοκελώλ 46 –

Καηζαρηαλή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γξαθείν ηεο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ελψπηνλ
ηεο Πξντζηακέλεο θαο Υξ. Μαγείξνπ & ηεο Πξντζηακέλεο Δηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
θαο Κ. Καξαιηνχ θαη ελφο κέινπο ηνπ Δ/ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηαηξνχ κέρξη ηελ Δεπηέξα
23/9/2019 θαη ψξα 10.00 – 11.00 π.κ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε
απηψλ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ηνπ ΝΠΔΔ
ΣΑΜΕΛΟ ΗΛΘΑ

