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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
για την ανάθεςη ςυμβάςεων παροχήσ υπηρεςιϊν για τισ ειδικότητεσ α) ΙΑΣΡΟ - ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ , 

β)ΙΑΣΡΟ - ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟ γ) ΙΑΣΡΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ  για την υλοποίηςη του 
πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα την προςταςία τησ υγείασ των παιδιϊν / WP4: Actions for 

health protection of children  και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ Προληπτικήσ 
Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: 
«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκληρωμζνεσ Χωρικζσ 

υνζργειεσ για την υγεία και την προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/07-06-2010 “Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ”. 
2. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Κ. Καρακεοδωρι Διμου 
Κομοτθνισ. 
3. Τθν 01.11/2014 απόφαςη του Δ.. Κ. Καρακεοδωρι Α.Ε. περί Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ςε Σϊμα και οριςμό νόμιμου εκπροςϊπου 
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’).  
5. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
‘’Ρρόγραμμα Διαφγεια’’ και άλλεσ διατάξεισ». 
6. Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011, άρκρο 4 παρ. 3 «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων-
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Ρροπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.  
7. Τισ διατάξεισ του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και 
τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020. 
8. Τθν εγκεκριμζνη πρόταςη του ζργου με τίτλο “«Integrated Territorial Synergies for 
Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν 
προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 
2014-2020 που ζχει λάβει κωδικό ΜIS 5010997 και χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του 
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Ρρογράμματοσ ∆θμοςίων Επενδφςεων (αρικ.  ενάρικ. ζργου 2017ΕΠ23160023). 
9. Τθν υπ’αρικμ. 03.04./2017 απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τθσ Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ 
Α.Ε. περί αποδοχισ υλοποίθςθσ του  ζργου με τίτλο “«Integrated Territorial Synergies for Children 
Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν προςταςία 
του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
10. Το υπ’ αρικμ. Νο Β2.9a.03 ςφμφωνο επιχορήγηςησ του ζργου με τίτλο με τίτλο 
«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ 
Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
11. Τθν αρικμ. 02.07/2017 απόφαςή του Διοικητικοφ υμβουλίου μασ περί Ζγκριςθσ 
Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου INTERSYC II, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 
τθν αριθμ. 06.09/2018 απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τθσ Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ Α.Ε.   
12. Τθν υπ’αρικμ. 02.09/2017 απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τθσ Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ 
Α.Ε. περί ςυγκρότθςθσ και οριςμοφ τθσ ομάδασ ζργου για τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο 
«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ 
Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
13. To υπ’αρικμ πρωτ. 342958/18-06-2018 αίτημα τροποποίηςησ του ζργου INTERSYC II από 
τον επικεφαλι εταίρο προσ τθν Κοινι Τεχνικι Γραμματεία του Ρρογράμματοσ INTERREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
14. Τθν από 10/07/2018 αλληλογραφία τθσ Κοινισ Τεχνικισ Γραμματείασ του Ρρογράμματοσ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 με τθν οποία ενζκρινε το ωσ άνω αίτημα 
τροποποίθςθσ του ζργου INTERSYC II 
15. Τθν με αρικμ. 05.09/2018 Απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τθσ Κ. Καρακεοδωρι 
Α.Ε. περί ςυγκρότθςθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθσ προςφορϊν για τισ 
προμικειεσ και τισ υπθρεςίεσ για το ζτοσ 2019, ςφμφωνα με το Ν.4412/2016. 
16. Τθν υπ’ αρικμ. 01.10/2018 απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τθσ Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ 
Α.Ε. περί ζγκριςθσ και ψιφιςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ Α.Ε. για το ζτοσ 2019. 

17. Τθν από  20190204.01 ειςήγηςη τησ Προζδρου του Δ.. για τθν ζγκριςθ ι μθ των όρων 
του τεφχουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παροχισ 
υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ του πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα τθν προςταςία τθσ υγείασ των 
παιδιϊν / WP4: Actions for health protection of children  και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  
Δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  
του ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – 
Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» 
του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
18. Tθν υπ’αρικμ. 01.01/2019  απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τθσ Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ 
Α.Ε. περί ζγκριςθσ των όρων του τεφχουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του 
πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα τθν προςταςία τθσ υγείασ των παιδιϊν / WP4: Actions for health 
protection of children  και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ 
ςτθν Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: 
«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ 
Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
19. Τθν υπ’αριθμ. 20190208.01 ζγκριςη ανάληψησ υποχρζωςησ 
20. Tθν υπ’αριθμ. 20190208.02 Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ 
ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ του πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα τθν 
προςταςία τθσ υγείασ των παιδιϊν / WP4: Actions for health protection of children  και 
ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα /Deliverable 
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4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies for 
Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν 
προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 
2014-2020 

21. Τθν υπ’αριθμ. 20190219.01 Απόφαςη Προζδρου Δ.. για τθν ζγκριςθ του Πρακτικοφ Νο1 
τθσ υπ’αρικμ. 20190208.02 Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

22. Το γεγονόσ ότι για τισ ειδικότθτεσ  α) ΙΑΤΟΣ - ΡΑΙΔΙΑΤΟΣ , β)ΙΑΤΟΣ - 
ΩΤΟΙΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΟΣ γ) ΙΑΤΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΟΣ   δεν κατατζκθκε καμία προςφορά ςτο 
πλαίςιο τθσ υπ’αρικμ. 20190208.02 Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

23. Τον προγραμματιςμό ζναρξησ υλοποίηςησ των δράςεων του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece ςε 
ςυνεργαςία με τον Επικεφαλι εταίρο του ζργου «Το Χαμόγελο του παιδιοφ» 

24. Τθν από  20190219.02 ειςήγηςη τησ Προζδρου του Δ.. για τθν ζγκριςθ ι μθ των όρων 
του τεφχουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παροχισ 
υπθρεςιϊν για τισ ειδικότθτεσ α) ΙΑΤΟΣ - ΡΑΙΔΙΑΤΟΣ , β)ΙΑΤΟΣ - ΩΤΟΙΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΟΣ γ) 
ΙΑΤΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΟΣ  για τθν υλοποίθςθ του πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα τθν 
προςταςία τθσ υγείασ των παιδιϊν / WP4: Actions for health protection of children  και 
ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα /Deliverable 
4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies for 
Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν 
προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 
2014-2020 

25. Tθν υπ’αρικμ. 01.02/2019  απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου τθσ Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ 
Α.Ε. περί ζγκριςθσ των όρων του τεφχουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 
ανάκεςθ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν για τισ ειδικότθτεσ α) ΙΑΤΟΣ - ΡΑΙΔΙΑΤΟΣ , β)ΙΑΤΟΣ - 
ΩΤΟΙΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΟΣ γ) ΙΑΤΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΟΣ  για τθν υλοποίθςθ του πακζτου εργαςίασ  
4: Δράςεισ γα τθν προςταςία τθσ υγείασ των παιδιϊν / WP4: Actions for health protection of 
children  και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα 
/Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial 
Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία 
και τθν προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 

26. Τισ ειδικότερεσ δράςεισ του ζργου, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο τεχνικό δελτίο του 
ζργου και είναι ςφμφωνεσ με το εγχειρίδιο του προγράμματοσ κακϊσ και τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ 
του  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Με τθν παροφςα καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι, να κατακζςουν ζωσ τθν Παραςκευή 01/03/2019 
και ϊρα 12:00 ςε ςφραγιςμζνο κλειςτό φάκελο τθν προςφορά τουσ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ με 
τθ διαδικαςία τθσ «Απευκείασ Ανάκεςθσ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν  για τισ ειδικότθτεσ α) 
ΙΑΤΟΣ - ΡΑΙΔΙΑΤΟΣ , β)ΙΑΤΟΣ - ΩΤΟΙΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΟΣ γ) ΙΑΤΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΟΣ  για τθν 
υλοποίθςθ του πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα τθν προςταςία τθσ υγείασ των παιδιϊν / WP4: 
Actions for health protection of children  και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του 
ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – 
Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» 
του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 
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Η Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ Α.Ε. ωσ εταίροσ του ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies for 
Children Health and Protection II– Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν 
προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» ενδιαφζρεται να προβεί ςτθ ςφναψη ςυμβάςεων 
παροχήσ υπηρεςιϊν διάρκειασ 44άρων εργάςιμων ημερϊν, για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
υλοποίθςθσ των δράςεων προλθπτικισ ιατρικισ από ιατροφσ με τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 
 
Α1. ΙΑΣΡΟ - ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ για τθν κάλυψθ τθσ αντίςτοιχθσ κζςθσ ςτο πρόγραμμα προλθπτικισ 
ιατρικισ ςε ςυνεργαςία με το «Χαμόγελο του Ραιδιοφ».  
Απαραίτθτα προςόντα για τουσ υποψθφίουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ: 
• Ρτυχίο Ιατρικισ Σχολισ Ελλθνικοφ AEI ι ιςότιμο αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν του 
εξωτερικοφ 
• Ειδικότθτα Ραιδιατρικισ  
• Μζλοσ  Ιατρικοφ Συλλόγου τθσ Ελλάδοσ 
 
Α2. ΙΑΣΡΟ - ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟ για τθν κάλυψθ τθσ αντίςτοιχθσ κζςθσ ςτο πρόγραμμα 
προλθπτικισ ιατρικισ ςε ςυνεργαςία με το «Χαμόγελο του Ραιδιοφ».  
Απαραίτθτα προςόντα για τουσ υποψθφίουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ: 
• Ρτυχίο Ιατρικισ Σχολισ Ελλθνικοφ AEI ι ιςότιμο αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν του 
εξωτερικοφ 
• Ειδικότθτα ΩΛ  
• Μζλοσ Ιατρικοφ Συλλόγου τθσ Ελλάδοσ 
 
Α3. ΙΑΣΡΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ  για τθν κάλυψθ τθσ αντίςτοιχθσ κζςθσ ςτο πρόγραμμα 
προλθπτικισ ιατρικισ ςε ςυνεργαςία με το «Χαμόγελο του Ραιδιοφ».  
Απαραίτθτα προςόντα για τουσ υποψθφίουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ: 
• Ρτυχίο Ιατρικισ Σχολισ Ελλθνικοφ AEI ι ιςότιμο αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν του 
εξωτερικοφ 
• Ειδικότθτα Οφκαλμίατρου 
• Μζλοσ του Ιατρικοφ Συλλόγου τθσ Ελλάδοσ 
 
 
Η Πρόςκληςη απευθφνεται ςε κάθε φυςικό ή νομικό πρόςωπο ή ζνωςη φυςικών-νομικών 
προςώπων που αςκοφν  δραςτηριότητα  ςυναφή με το αντικείμενο τησ παροφςησ και  μποροφν 
να υποβάλλουν προςφορζσ  μερικώσ ή ολικώσ τησ παρεχόμενησ υπηρεςίασ, δηλαδή για μία ή 
περιςςότερεσ ειδικότητεσ. 
 
Οι υποψιφιοι των παραπάνω ειδικοτιτων, εφόςον κθρυχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι, κα πρζπει 
να εγγραφοφν ςτο ειδικό μητρϊο του Ιατρικοφ υλλόγου Ροδόπησ και να προςκομίςουν μαηί με 
τα δικαιολογθτικά ζγκριςθσ ανάκεςθσ τθσ Ραραγράφου 5 τθσ παροφςθσ, τθν ςχετικι βεβαίωςθ 
εγγραφισ τουσ ςε αυτό. 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ- ΣΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η εταιρεία Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ Α.Ε. υλοποιεί ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ 
«Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020» το ζργο με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies for Children 
Health and Protection II– Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν υγεία και τθν προςταςία 
του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» με επικεφαλι εταίρο «Το Χαμόγελο του παιδιοφ» και δφο(2) εταίρουσ 
από τθν Βουλγαρία: ο Οργανιςμόσ Nadja Centre Foundation και ο Δθμόςιοσ Φορζασ Regional 
Inspectorate of Education - Blagoevgrad.  
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Στο πλαίςιο του ζργου INTERSYC II κα υλοποιθκοφν δράςεισ προλθπτικισ ιατρικισ/οδοντιατρικισ 
ςε  παιδιά των Διμων Κομοτθνισ, Μαρωνείασ- Σαπϊν και Ιάςμου. Στο πρόγραμμα κα 
ςυμμετζχουν ιατροί με τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: παιδίατροσ, οφκαλμίατροσ, 
ωτορινολαρυγγολόγοσ και οδοντίατροσ. Τα παιδιά κα εξεταςτοφν από μία ι περιςςότερεσ 
ειδικότθτεσ. Οι προλθπτικζσ δωρεάν ιατρικζσ/οδοντιατρικζσ εξετάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτο 
Κινθτό Ρολυϊατρείο «ΙΡΡΟΚΑΤΗΣ», ςτθν Κινθτι Μονάδα Ρρολθπτικισ Οδοντιατρικισ και 
Ιατρικισ για παιδιά και ςτθν Κινθτι Διαγνωςτικι Οφκαλμολογικι και Ακουολογικι Μονάδα 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ για παιδιά, του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Ραιδιοφ», ςτα παιδιά που κα 
ζχουν υπογεγραμμζνο ζγγραφο ςυγκατάκεςθσ από τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ. 
   
Στα παιδιά που υποβάλλονται ςε προλθπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό ζλεγχο, παραδίδεται ατομικό 
δελτίο εξζταςθσ, προκειμζνου οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ να λάβουν γνϊςθ και οδθγίεσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων. Για λόγουσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των 
παιδιϊν οι ιατροί κα τθροφν μόνο δελτίο με τα αποτελζςματα του προλθπτικοφ ελζγχου, χωρίσ τα 
προςωπικά δεδομζνα των παιδιϊν και μόνο για ςτατιςτικοφσ λόγουσ. Τα προςωπικά δεδομζνα 
που αναγράφονται τθροφνται από «Το Χαμόγελο του Ραιδιοφ» για δφο ζτθ. Ανϊνυμα ςτατιςτικά 
δεδομζνα μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. 
 
H Ομάδα Ιατρϊν κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ για διάςτθμα περίπου τριϊν (3) μθνϊν (44 
εργαςιακζσ θμζρεσ) για τθ διεξαγωγι τθσ δράςθσ προλθπτικισ ιατρικισ ςτθν Ελλάδα, ςτου 
Διμουσ Κομοτθνισ, Μαρωνείασ –Σαπϊν και Ιάςμου ςτισ κινθτζσ μονάδεσ του επικεφαλισ εταίρου 
του ζργου «Το Χαμόγελο του Ραιδιοφ» ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία των ωσ άνω Διμων που κα 
υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
 
Οι δράςεισ προλθπτικοφ ελζγχου κα πραγματοποιθκοφν για διάςτθμα 44 εργαςιακϊν ημζρων. Η 
χρονικι περίοδοσ εκτιμάται ότι κα είναι  04/03/2019-10/06/2019. Η εξζταςθ των παιδιϊν κα 
πραγματοποιείται  κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι) και κατά τισ ϊρεσ 08:30-
13:30. Μετά το τζλοσ των εξετάςεων (13:30-16:30) οι ιατροί κα ζχουν τθν υποχρζωςθ 
καταχϊρθςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων ςτθ Βάςθ Δεδομζνων του ζργου και να φροντίηουν 
για τον κακαριςμό και τθν υγιεινι του ιατρικοφ εξοπλιςμοφ.  
 
Η Ομάδα Ιατρϊν κα ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ διεξαγωγισ των προλθπτικϊν εξετάςεων, τθσ 
καταχϊρθςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων ςτθ Βάςθ Δεδομζνων του ζργου και ςτθ ςφνταξθ 
δελτίου διάγνωςθσ ι παραπεμπτικοφ. 
 
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ 
Ο προχπολογιςμόσ του παραδοτζου 4.2.2 Δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα 
/Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial 
Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Συνζργειεσ για τθν 
υγεία και τθν προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-
ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2014-2020 ανζρχεται ςτο ποςό των 12.220,65€ μη ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 
24% (15.153,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24%). Η κατανομι του 
προχπολογιςμοφ παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 
 
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του ζργου INTERSYC II και ςυγκεκριμζνα το Ρακζτο 
Εργαςίασ 4 -WP 4, Ραραδοτζο 4.2.2  Δράςεισ Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα (Deliverable 
4.2.2 Preventive Medicine Action) Κατθγορία Δαπάνθσ: Εξωτερικοί εμπειρογνϊμονεσ και 
ςυνεργάτεσ. 
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ΡΑΚΕΤΟ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 4/WP 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4.2.2  Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα 

/Deliverable 4.2.2 Preventive 
Medicine Action Greece 

Ραιδίατροσ για τισ δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν 

Ελλάδα (44 
ανκρωποθμζρεσ) 

352 11,57 € 14,35 € 4.073,55 € 5.051,20 € 

ΡΑΚΕΤΟ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 4/WP 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4.2.2  Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα 

/Deliverable 4.2.2 Preventive 
Medicine Action Greece 

Ωτορινολαρρυγολόγοσ για 
τισ δράςεισ Ρρολθπτικισ 
Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα (44 

ανκρωποθμζρεσ) 

352 11,57 € 14,35 € 4.073,55 € 5.051,20 € 

ΡΑΚΕΤΟ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 4/WP 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4.2.2  Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα 

/Deliverable 4.2.2 Preventive 
Medicine Action Greece 

Οφκαλμίατροσ για τισ 
δράςεισ Ρρολθπτικισ 

Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα (44 
ανκρωποθμζρεσ) 

352 11,57 € 14,35 € 4.073,55 € 5.051,20 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 12.220,65€ 15.153,60€ 

 

ΑΔΑ: Ψ53ΟΟΛ2Ω-ΘΟ719PROC004494994 2019-02-20



 

 
 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ), και από Εκνικοφσ Πόρουσ  
των κρατϊν που ςυμμετζχουν ςε αυτό 

                                 Σελίδα | 7  

 
 
3. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
 
Η κατάθεςη των προςφορϊν μπορεί να γίνει αυτοπροςϊπωσ ι ταχυδρομικϊσ ςτθ διεφκυνςθ τθσ 
Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Κ. Καρακεοδωρι Διμου Κομοτθνισ (Κ. Καρακεοδωρι Α.Ε.), Ν. 
Τςανακλι 15, 69132, Κομοτθνι, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ζωσ την Παραςκευή 01/03/2019 και 
ϊρα 12:00  μζςα ςε ζνα κυρίωσ φάκελο ςφραγιςμζνο με τθν εξισ ζνδειξθ: 
 

«ΠΡΟΦΟΡΑ 
για την Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την ανάθεςη ςυμβάςεων παροχήσ 

υπηρεςιϊν για τισ ειδικότητεσ α) ΙΑΣΡΟ - ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ , β)ΙΑΣΡΟ - ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟ γ) 
ΙΑΣΡΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ  για την υλοποίηςη του πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα την 
προςταςία τησ υγείασ των παιδιϊν / WP4: Actions for health protection of children  και 

ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ Προληπτικήσ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα /Deliverable 
4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: «Integrated Territorial Synergies 

for Children Health and Protection II – Ολοκληρωμζνεσ Χωρικζσ υνζργειεσ για την υγεία και την 
προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

2014-2020» 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ:………………………………. 

 
 
Η αποςφράγιςη των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 01/03/2019 και ϊρα 13:00 μ.μ. 
 
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι οι 
προςφορζσ κα περιζλκουν ςτθν υπθρεςία μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ τθσ 
Ρρόςκλθςθσ. Η ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ άφιξθσ τθσ Ρροςφοράσ βαρφνει αποκλειςτικά τουσ 
Ρροςφζροντεσ και δεν αναγνωρίηεται κακυςτζρθςθ ακόμθ και για ανωτζρα βία.  
 
 
Στον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται οι εξισ υποφάκελοι: 
 
Α. Φάκελοσ με την ζνδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ». 
Ο φάκελοσ αυτόσ περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

i. Βιογραφικό ςθμείωμα με ςυνοπτικι περιγραφι των ςπουδϊν και τθσ επαγγελματικισ 
εμπειρίασ τουσ 

ii. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν 
iii. Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ 
iv. Άδεια χρθςιμοποίθςθσ του τίτλου ιατρικισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ  
v. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

vi. Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.                                                                          
vii. Βεβαίωςθ Ιατρικοφ Συλλόγου τθσ Ελλάδοσ ότι είναι μζλοσ του, αςκεί τθν ςυγκεκριμζνθ 

ειδικότθτα και δεν εκκρεμεί ςε βάροσ του πεικαρχικι ποινι. 
 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Επιπλζον, ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ κα κατατεκεί το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό τθσ Ζνωςθσ από το οποίο 
να προκφπτει ο Επικεφαλισ τθσ Ζνωςθσ και με το οποίο κα δθλϊνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα:  
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i) θ εκ μζρουσ των οικονομικϊν φορζων αποδοχι τθσ από κοινοφ υποβολισ τθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ  
ii) τα ποςοςτά ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ  
iii) ο κοινόσ εκπρόςωποσ και αντίκλθτοσ των ςυμπραττόντων  
iv) ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου 
 
Β. Φάκελοσ με την ζνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
Ο φάκελοσ αυτόσ περιλαμβάνει τθν οικονομικι προςφορά βάςει του υποδείγματοσ που δίδεται 
ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ ςυμπλθρωμζνο . 

 
 
4. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ/ΑΝΑΘΕΗ 
Το κριτιριο επιλογισ/ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ ανκρωποϊρασ ανά ειδικότθτα.  
 
 
5.ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΖΓΚΡΙΗ ΑΝΑΘΕΗ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, να υποβάλει τα κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά εντόσ 5 
ημερϊν: 
 
α. Βεβαίωςη Ιατρικοφ υλλόγου Ροδόπησ  ότι είναι μζλοσ του ειδικοφ μητρϊου 
 
β.Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου (ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν) από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υφίςταται τελεςίδικθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ για τα αδικιματα του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρζωςθ αυτι αφορά 
ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων τον νόμιμο εκπρόςωπο τουσ (ςε περίπτωςθ περιςςότερων του 
ενόσ νομίμων εκπροςϊπων θ υποχρζωςθ αφορά το ςφνολο αυτϊν).  
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο. Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ: 

 ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ και τα ομόρρυκμα μζλθ, 

 ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 ο ίδιοσ, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου,  

 ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε περίπτωςθ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ, 

 τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν διοίκθςθ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και τα αντίςτοιχα 
κατά το δίκαιο τθσ αλλοδαπισ επιχείρθςθσ φυςικά πρόςωπα. 

 
γ. Πιςτοποιητικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθσ αρχισ ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και 
 
δ. Πιςτοποιητικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι είναι ενιμεροι προσ τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ. 
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ΌΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ, αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ 
πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Από τα 
περιεχόμενα των πιςτοποιθτικϊν χρειάηεται να προκφπτει ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ τουσ, ζτςι 
ϊςτε να είναι ξεκάκαρο ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά είναι ςε ιςχφ τουλάχιςτον ωσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Οι αςφαλιςτικζσ 
ενθμερότθτεσ αφοροφν τόςο τουσ ίδιουσ τουσ εργοδότεσ, όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτοφσ προςωπικό (και όχι μόνο για το Ι.Κ.Α.). 
θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το Π.Δ. 258/05 και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ, οι Α.Ε. εταιρείεσ, είναι 
υποχρεωμζνεσ να αςφαλίςουν ςτον Ο.Α.Ε.Ε. τα μζλθ του Δ.., εφόςον αυτά είναι μζτοχοι κατά 
ποςοςτό 3% τουλάχιςτον. 
Οι ομόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ο.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τόςο για όλα τα μζλθ τουσ, όςο και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό. Οι 
ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ (Ε.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ μόνο για τα ομόρρυκμα μζλθ τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ 
προςωπικό. 
Οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ των διαχειριςτϊν τουσ και για όλο το απαςχολοφμενο ςε 
αυτζσ προςωπικό. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.) κα προςκομίςουν πιςτοποιθτικά όλων των 
οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ για όλο το απαςχολοφμενο ςε αυτζσ προςωπικό, για τον 
Πρόεδρο και για τον Δ/νων φμβουλο. Δεν κα προςκομίςουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά για όλα τα 
μζλθ των Διοικθτικϊν υμβουλίων τουσ 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
6. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
Μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των Αναδόχων που κα επιλεγοφν, κα υπογραφεί ςφμβαςθ 
που κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ.  
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί θ υπθρεςία υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το παρόν ζργο 
εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ που ορίηεται από τθν Ρρόςκλθςθ το οποίο κα προςδιορίηεται και 
από τθν ςφμβαςθ που κα υπογραφεί μεταξφ αυτοφ και τθν Ανακζτουςασ Αρχισ.   
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον Ανάδοχο ςε οποιονδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και των 
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί μεταξφ αυτοφ και τθσ 
Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ Α.Ε. 
7. ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναγράφει ςτο Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν τθν τιμι που 
καταγράφεται ςτθν προςφορά που ζχει κατατεκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν οποία 
του ζχει κατακυρωκεί θ ανάκεςθ και δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να αποκλίνει από τισ τιμζσ 
που ζχει προςφζρει. 
Η τιμολόγθςθ κα γίνει τμθματικά και ανάλογα με τθν πορεία των παρεχόμενων εργαςιϊν και θ 
αμοιβι του Αναδόχου κα καταβάλλεται κατά τα ιςχφοντα για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Η 
πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ζκδοςθ του παραςτατικοφ, και εφόςον ζχουν προςκομιςτεί τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ζχει ςυνταχκεί θ ςχετικι βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν.  
 
Εςωτ. Διανομή 
Φάκελοσ Ζργου 
 
 
  

ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΕΙΑ «Κ. ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ» ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – Κ.ΚΑΑΘΕΟΔΩΗ Α.Ε."  

Η ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
Αφροδίτθ Καρελιάδου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΡΟΣ(1):              Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Κ. Καρακεοδωρι Διμου Κομοτθνισ  -  
Κ. Καρακεοδωρι Α.Ε. 

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

ΑΦΜ  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3) , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ 
τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: ςυμμετζχω ςτην διαδικαςία τησ υπ. 
αριθμ. πρωτ. 20190220.01/20.02.2019 πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ τουσ όρουσ τθσ 
οποίασ ζλαβα γνϊςθ και ανεπιφφλακτα αποδζχομαι ςτο ςφνολό τουσ και ότι:  
(α) δε βρίςκομαι ςε κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων του άρκρου 24 του Ν. 4412/2016 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο αυτό,  
(β) δε βρίςκομαι ςε καμία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τισ 
οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν  
(γ) πλθρϊ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ.  
(δ) ότι ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εμζνα κα τθρϊ τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ 
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί 
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου οι οποίεσ και απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016  
(ε) ότι, όταν μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, κα προςκομίςω κάκε δικαιολογθτικό ι 
ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ διλωςι μου 
και ειδικότερα όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται ωσ δικαιολογθτικά ανάκεςθσ ςφμφωνα με τθν 
παροφςα. 
(ςτ) ςυναινϊ ςτθν επεξεργαςία, αποκικευςθ και τθν προβλεπόμενθ από το νόμο δθμοςιοποίθςθ 
των δεδομζνων μου (προςωπικϊν και μθ), τα οποία υποβάλλω και  γνωρίηω πωσ θ Ανακζτουςα 
Αρχι υποχρεοφται ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία να διατθρεί τα δεδομζνα αυτά ςε αςφαλι 
αρχείο (θλεκτρονικό και φυςικό), εςαεί.  

Ημερομθνία:   ……………………. 
Ο – Η Δθλ. 

(Υπογραφι) 
 
 
 
 
 
 
 
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Για την ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ(Αρ. Πρωτ. 20190220.01/20-02-2019) 

για την ανάθεςη ςυμβάςεων παροχήσ υπηρεςιϊν για τισ ειδικότητεσ α) ΙΑΣΡΟ - ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ , 
β)ΙΑΣΡΟ - ΩΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟ γ) ΙΑΣΡΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΟ  για την υλοποίηςη του 

πακζτου εργαςίασ  4: Δράςεισ γα την προςταςία τησ υγείασ των παιδιϊν / WP4: Actions for 
health protection of children  και ςυγκεκριμζνα του παραδοτζου 4.2.2  Δράςεισ Προληπτικήσ 

Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 Preventive Medicine Action Greece  του ζργου με τίτλο: 
«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II – Ολοκληρωμζνεσ Χωρικζσ 

υνζργειεσ για την υγεία και την προςταςία του παιδιοφ ΙΙ/INTERSYC II» του προγράμματοσ 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 

 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ: …………………………………………………  
ΑΦΜ:……………………………. ΔΟΤ:………………………  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ : ………………………..………………………………………. 
ΣΗΛ ……………….., FAX ……………….., E-MAIL……………………… 
ΑΡΜΟΔΙΟ /ΤΠΕΤΘΤΝΟ : ………………………………………………… 

Προσ: Αναπτυξιακή Ανϊνυμη 
Εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου 
Κομοτηνήσ  - Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. 

 

ΠΑΚΕΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 
ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΡΑΚΕΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
4/WP 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4.2.2 Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν 
Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 

Preventive Medicine Action 
Greece 

Ραιδίατροσ για τισ 
δράςεισ Ρρολθπτικισ 

Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα (44 
ανκρωποθμζρεσ) 

352   

ΡΑΚΕΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
4/WP 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4.2.2 Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν 
Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 

Preventive Medicine Action 
Greece 

Ωτορινολαρρυγολόγοσ 
για τισ δράςεισ 

Ρρολθπτικισ Ιατρικισ 
ςτθν Ελλάδα (44 
ανκρωποθμζρεσ) 

352   

ΡΑΚΕΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
4/WP 4 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 4.2.2 Δράςεισ 
Ρρολθπτικισ Ιατρικισ ςτθν 
Ελλάδα /Deliverable 4.2.2 

Preventive Medicine Action 
Greece 

Οφκαλμίατροσ για τισ 
δράςεισ Ρρολθπτικισ 

Ιατρικισ ςτθν Ελλάδα (44 
ανκρωποθμζρεσ) 

352   

Ημερομηνία υποβολήσ ……-…..-2019 
 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
                                                                  (Υπογραφι και ςφραγίδα) 
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