
ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ                                                                         Νιγρίηα, 07 -10-2020 

ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ                                                                                      Αριθ. Πρωη:        958 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  ΤΠΗΡΔΙΧΝ  ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ¨ΣΟ ΣΡΟΤΜΦΟΠΙΣΟ¨ 

ΣΗ ΚΟΙΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ 

Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», πεξηφδνπ 2020-2021 θαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016 θαη 

ηεο ππ’ αξηζκ 63/2020 απφθαζεο ηνπ Γ.., πξνζθαιεί φπνηνλ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα 

λα θαηαζέζεη θάθειν ζηελ Δπηρείξεζε γηα κία (1) ζέζε Παηδηάηξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ 

ζηαζκνχ ¨ΣΟ ΣΡΟΤΜΦΟΠΗΣΟ¨ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο. Ζ πίζησζε 

ζα γίλεη ζην ζθέινο ησλ πξνυπνινγηδφκελσλ εμφδσλ ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ρξήζεο 

2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α. 00.6117.01 κε ηελ έλδεημε «Ακνηβέο θαη έμνδα δηαθφξσλ 

ηξίησλ». Aλάινγεο  πηζηψζεηο ζα πξνβιεθζνχλ ζηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 

2021. 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
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ΣΟΠΟ ΔΠΙΚΔΦΔΙ ΤΝΟΛΟ 
ΔΠΙΚΔΦΔΧΝ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΟ 

Έλαο (1) 
Παηδίαηξνο 

Απφ ηελ 
ππνγξαθή 
ηεο 
ζχκβαζεο 
έσο 
31/7/2021 

Παηδηθφο ηαζκφο  
«ΣΟ 
ΣΡΟΤΜΦΟΠΗΣΟ» 

1/εβδνκάδα 38 1200€ κηθηά 

Σα απαξαίηεηα δεηνχκελα πξνζφληα θαη θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ σο εμήο: 

 Αίηεζε 

 Φσηνηππία ηαπηφηεηαο 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζ. 80 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016) 

 Φσηναληίγξαθν Σίηινπ πνπδψλ (Πηπρίν ή δίπισκα  Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή 

δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Δπηινγήο (Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο) 

  Φσηναληίγξαθν Άδεηαο Αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή Βεβαίσζεο  Αζθήζεσο   

ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο Παηδηάηξνπ. 

 Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο Ηαηξηθνχ πιιφγνπ. 

 Δθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο άζθεζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απνδεηθλπφκελε κε 

βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ή βεβαίσζε ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ φηη δελ απαηηείηαη. 

 Βηνγξαθηθφ εκείσκα 

ΑΔΑ: 62ΜΡΟΞΦΕ-Μ5Ω



Οη θαηέρνληεο ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή, ππνρξενχληαη λα έρνπλ 

Πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 

Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) πεξί ηζνηηκίαο κε ηνπο εκεδαπνχο ηίηινπο. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ βαζηθφ θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε 

νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Οι σποψήθιοι ποσ δεν θα προζκομίζοσν ηο ζύνολο ηων απαραίηηηων δικαιολογηηικών ή 

δεν θα καηαθέζοσν ηην οικονομική προζθορά ηοσς θα αποκλείονηαι από ηη διαδικαζία 

επιλογής. 

Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο ηαηξηθήο θξνληίδαο ζηα παηδηά πνπ 

θηινμελνχληαη ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ «ΣΟ ΣΡΟΤΜΦΟΠΗΣΟ». 

Οη  ψξεο επηζθέςεσλ ηνπ Παηδηάηξνπ ζα θαζνξίδνληαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεχζπλε 

ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ ζα γίλεη κε ζχκβαζε αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ θαη  γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2021. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε 

ηελ έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΘΔΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ ¨ΣΟ ΣΡΟΤΜΦΟΠΗΣΟ¨ΣΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΒΗΑΛΣΗΑ» 

κέρξη ηηο 14 Οκηωβρίοσ  εκέξα Σεηάρηη θαη ψξα 15:00  μ.μ. ζηα γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο . 

Πιεξνθνξίεο ζηα ηει: 2322020314 & 20329 θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

 

 

 

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΥΔiΡΖΖ 

 

                                                                                                            ΛΔΧΝΗΓΑ ΦΑΡΡΑ 
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          ΑΙΣΗΗ                                                     
                                                                  Πξνο 
                                         
                                                         ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΒΙΑΛΣΙΑ 
                                                    

                                                           Βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 958/07-10-2020 πξφζθιεζεο    
                                                                  εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Κνηλσθεινχο  
                                                                   Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο ζαο θαηαζέησ γηα  

                                                                   ηελ εηδηθφηεηα του Παιδίατρου ζηε  
                                                                   δνκή «ΣΟ ΣΡΟΤΜΦΟΠΗΣΟ» ηα εμήο 
                                                             δηθαηνινγεηηθά: 
                                                     
 
Τ….. κ.....                          1……………………………………………. 

 

…………………………..                         2…………………………………………….. 

 

Του……………………..                        3………………………………………………….. 

 

Διεύθυνση:…………..                     4………………………………………………….. 

 

Τηλ:………………………                        5……………………………………………………… 

 

                                     6……………………………………………………… 

 

 

 

 

                                            …..Αιτ………………. 

 

 

 

                                          ………………………………………………….. 

 

 

Νιγρίτα:…………………………………………………… 
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