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ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο 2ο ΚΑΠΗ» 
του «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Κομοτηνής (ΚΕ.ΜΕ.Α)»   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV 85121000-3 (Ιατρικές υπηρεσίες) 
       
 
 

«Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο 2ο ΚΑΠΗ»  
του Ν.Π. «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου»  

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της υπηρεσίας 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές - χαρακτηριστικά 
3.  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
Πηγή Χρηματοδότησης 
 
Κ.Α. 00.6117.13 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο 2ο ΚΑΠΗ». 
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΠΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ ΤΟΥ Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

 
 

Τα μέλη των ΚΑΠΗ, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α 
Δήμου Κομοτηνής», ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, όπως 
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (κλινική εξέταση και Συνταγογράφιση),  της φαρμακευτικής τους αγωγής 
(παραπομπή για παρακλινικό έλεγχο), καθώς και χορήγηση οδηγιών και βεβαιώσεων για τη συμμετοχή τους στα 
προγράμματα θαλασσοθεραπείας και κατασκηνώσεων που πραγματοποιεί το ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α» του Δήμου 
Κομοτηνής. Οι εν λόγω υπηρεσίες  παρέχονται από δυο γιατρούς (Γενικής Ιατρικής) η σύμβαση των οποίων λήγει 
στις 31/08/2022 και πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα ανάθεση. 

 
 

Η παροχή υπηρεσιών του Ιατρού του 2ου ΚΑΠΗ στα μέλη του θα εκτελεστούν με την διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 

 
 
Η ανωτέρω υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με: 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4782/2021 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον Ν. 3731/08 

 Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Τον Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής, όπου προβλέπεται η 
εκτέλεση των εν λόγω υπηρεσιών  

 Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις 

 Την υπ΄ αριθ. 4/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου 
Κομοτηνής», με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 καθώς και την αριθμ. 
25/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής με την οποία ψηφίστηκε. 

 Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής» και συγκεκριμένα 
τον Κ.Α. 00.6117. 13 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ» 

 Την ανάγκη του Ν.Π. για τη διασφάλιση της υγείας των μελών του 2ου  ΚΑΠΗ προκύπτει η αναγκαιότητα 
διενέργειας εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                           
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΚΕ.ΜΕ.Α) 
Δ/νση: Γρηγ. Μαρασλή 1 
Ταχ. Κωδ: 69133 Κομοτηνή 
Πληροφορίες: Μ. ΜΕΡΕΤΗ 
Τηλέφωνο: 2531023175 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός, έτσι ώστε να γίνει 
πρόσκληση Ιατρού, με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο 2ο Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» είναι οι παρακάτω: 
 

1. Τεχνικές προδιαγραφές  
 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται οι ιατρικές υπηρεσίες προς τα μέλη του 2ου ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο 
Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής». 
 
 
Οι υπηρεσίες του ιατρού ειδικού γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου θα αφορούν τα μέλη του 2ου ΚΑΠΗ Κομοτηνής και 
θα περιλαμβάνουν: 
1. Συνταγογράφιση των ασφαλισμένων όλων των ταμείων 
2. Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας (Εξέταση σε περίπτωση  οξέος περιστατικού) 
3. Πρόληψη- μέσω καθοδήγησης εργαστηριακών εξετάσεων 
4. Αντιγριπικός εμβολιασμός και ενημέρωση  
5. Ενημερωτικές ομιλίες 
 
 
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στο Ιατρείο τoυ 2ου  ΚΑΠΗ από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08 -2023 
ως εξής : 
 
 

2ο ΚΑΠΗ 

Μήνας Έτος Ώρες 

Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2022 114 

   

Ιανουάριος- Αύγουστος 2023 250 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ  364 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 
 

 
 
 Θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων           
 

 
 
Η δαπάνη για το έτος 2022 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
00.6117.13 με τίτλο «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο 2ο ΚΑΠΗ» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
και το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης θα εγγραφεί στον ίδιο κωδικό προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023. 
  
Η εργασία θα ανατεθεί σε ιατρούς και η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 
4782/2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α Ειδικότητα Περιγραφή υπηρεσίας Έτος Διάρκεια 
/ώρες 

Τιμή ανά 
ώρα 

Δαπάνη 

1 Ιατρός ειδικός 
γενικής ιατρικής ή 
Παθολόγος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα μέλη του 
2ου  ΚΑΠΗ 
 

2022 114 17,00 1.938,00 

2023 250 17,00 4.250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ     6.188,00 

α/α Έτος Κ.Α Τίτλος Πίστωση 

1 2022 00.6117.13 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ» 
 

1.938,00 

2 2023 00.6117.13 «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ » 
 

4.250,00 

  ΣΥΝΟΛΟ  6.188,00 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 2ου ΚΑΠΗ  
 

Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα μέλη του 2ου  ΚΑΠΗ (Γενικής Ιατρικής / 
Παθολογίας). 
 
Άρθρο 2ο:ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»] 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)  
3. Τον Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες διατάξεις 
4. Το Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
6. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΜΕ.Α Δήμου Κομοτηνής» και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
00.6117.13 με τίτλο «Αμοιβή για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ» 
7. Την ανάγκη του Ν.Π. για τη διασφάλιση της υγείας των μελών των ΚΑΠΗ προκύπτει η αναγκαιότητα διενέργειας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
 
Άρθρο 3ο:ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας των Υπηρεσιών  
β)Τεχνικές Προδιαγραφές 
γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 4ο:ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Α) Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τον γιατρό γενικής ιατρικής ή Παθολόγο θα πραγματοποιηθεί κατά το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023, με παρουσία στo 2ο ΚΑΠΗ εβδομαδιαίως. 
 
Άρθρο 5ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ 
Α) Ο Ιατρός είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει το πρόγραμμα επισκέψεων στον χώρο του 2ου Κ.Α.Π.Η, το οποίο θα 
καθορισθεί σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος για σοβαρό λόγο, θα 
πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία. 
Ο Ιατρός θα εξετάζει τα ηλικιωμένα μέλη, θα συνταγογραφεί τη φαρμακευτική τους αγωγή, θα παραπέμπει για 
παρακλινικό έλεγχο, καθώς και θα χορηγεί τις βεβαιώσεις για τη συμμετοχή των ηλικιωμένων μελών στα 
προγράμματα θαλασσοθεραπείας και κατασκηνώσεων που πραγματοποιεί το ΚΕ.ΜΕ.Α του Δήμου Κομοτηνής για 
τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. 
Άρθρο 6ο:ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ. 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 
αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 7ο:ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ο γιατρός θα καταθέσει προσφορά για το διάστημα ισχύος της εντολής. 
Η πληρωμή γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών των εντολοδόχων, στο τέλος κάθε 
μήνα, ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τους εντολοδόχους φόροι και βάρη. 
 
Άρθρο 8ο:ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνονται με φόρο 20%. 
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Άρθρο 9ο:ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις 
 
Άρθρο 10ο:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή των Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών τη αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η 
ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος 
3. Άδεια τίτλου ειδικότητας παθολόγου από την αρμόδια Ελληνική αρχή 
4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου 
5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας. 
 
Άρθρο 11 ο: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και οφείλουν να 
προσκομίσουν νομίμως, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση  
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
3. Τίτλους Σπουδών 
4. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 
5. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου 
6. Άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου ιατρικής αντίστοιχης ειδικότητας 
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι α) δεν έχει καταδικαστεί με 
τελεσίδικη απόφαση για: 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων β) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, γ) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

9. Αντίγραφο Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό 
10. Φορολογική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό 
 
Άρθρο 12 ο: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, που μέσα θα περιέχονται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
και σε υποφάκελο που θα αναγράφει από έξω : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, η οικονομική προσφορά. 
Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφεται: 
Α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ : «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο 2ο ΚΑΠΗ» του N.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης 
Δήμου Κομοτηνής»  
Β) Τα στοιχεία του αποστολέα 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του N.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Κομοτηνής» (Γρ. Μαρασλή 1, 1ος όροφος) 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Πρόεδρος του ΚΕ. ΜΕ. Α. Δήμου Κομοτηνής 

 
 

 
Νικόλαος Σωτηρακόπουλος 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 

Μαρία Μερέτη 
ΠΕ Διοικητικού 

 
 


