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ΘΕΜΑ:   “Επαναληπτική  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  σφραγισμένων
οικονομικών προσφορών αναφορικά με την   παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου   για το έτος 2023   για   τον  
Βρεφονηπιακό Σταθμό Άρτας   αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α.  ”

Παρακαλούμε  όπως  αποστείλετε  στην  αναθέτουσα  αρχή,  Περ/κη  Δ/νση  Ηπείρου  της  Δ.ΥΠ.Α.,
οικονομική προσφορά που να αφορά στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου έτους 2023 για το ΒΝ.Σ.
Άρτας, προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η ανάδειξη  αναδόχου  με  τη  διαδικασία  της  συλλογής
προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει
μόνο  της  τιμής,  σύμφωνα  με  τις  συνημμένες  “Τεχνικές  Προδιαγραφές  των  υπηρεσιών  παροχής
παιδιάτρου των ΒΝ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), τον συνημμένο “Πίνακα του λειτουργούντα
ΒΝ.Σ.  Άρτας αρμοδιότητας της  Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου”  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)  και  τον συνημμένο
“Πίνακα  με  στοιχεία     των  φιλοξενουμένων  παιδιών  του  λειτουργούντα  Βρεφονηπιακού  Σταθμού  
Άρτας  για  το  έτος  2023  και     της  εκτιμώμενης  δαπάνης  για  την  Περ/κή  Διεύθυνση  Ηπείρου  της  
Δ.ΥΠ.Α.”(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Α. 1)Συνοπτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου της Πρόσκλησης:

 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 2.750,00 € σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και  θα βαρύνει  τον  Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε) 0413 σχετικής  πίστωσης
προϋπολογισμού έτους 2023. 

Η εν λόγω δαπάνη ειδικότερα αναλύεται ως κάτωθι:
CPV: 85121000-3, Τύπος: έργο, Ποσότητα: 1, Ποσό: 2.750,00 €(καθαρή αξία)

Αυτό σημαίνει ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του εποπτευόμενου ΒΝ.Σ. αφορά μόνο
μια συγκεκριμένη Περ/κη Ενότητα ως εξής: 

Περ/κη Ενότητα ΑΡΤΑΣ : προϋπολογιζόμενο ποσό των «2.750,00» € 
(Για τον ΒΝ.Σ. Άρτας)

Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η με αριθμ. 1008697/31-10-2022  “Βεβαίωση Πλήρωσης των
Προϋποθέσεων των περ.  α)και  β)της  παρ.  1  του  άρθρου 3  του  Π.Δ.  80/2016 για  δαπάνη που
βαρύνει  αποκλειστικά τα επόμενα έτη” από την Υποδιεύθυνση Οικονομικών της Περ/κης Δ/νσης
Ηπείρου.

  Ιωάννινα:  09/12/2022 
Αρ. Πρωτ.: 1210539





Β. 1) Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της Πρόσκλησης:

Το εν λόγω έργο θα αφορά στην παρακολούθηση της Υγείας και της Ανάπτυξης των παιδιών, κατά
τη διάρκεια της παραμονής τους στον Σταθμό όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγρ. 1
(ΦΕΚ  Β΄3489/30-07-2021)  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  Βρεφονηπιακών  Σταθμών  του  πρώην
Ο.Α.Ε.Δ. και νυν Δ.ΥΠ.Α. Η ανωτέρω παρακολούθηση θα διενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος θα
επισκέπτεται τον Σταθμό ανά 15 ημέρες. 
Πιο συγκεκριμένα στο ίδιο άρθρο υπαγορεύεται ότι: 

α) για  κάθε  παιδί  τηρείται  Φάκελος  Υγείας  (αυστηρά  εμπιστευτικού  περιεχομένου),  ο  οποίος
ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και το συνοδεύει  σε
όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον Σταθμό (παράγρ. 2, άρθρο 10  ΦΕΚ Β΄3489/30-07-2021)
και

β) ο  παιδίατρος  καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής
των παιδιών, κατ' ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί
από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.(παράγρ. 3, άρθρο 10  ΦΕΚ Β΄3489/30-
07-2021)

Β. 2) Διάρκεια παροχής υπηρεσιών 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών οριοθετείται χρονικά από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι
και την  22-12-2023 βάσει της λειτουργίας των ΒΝ.Σ..

Β. 3) Τόπος παροχής υπηρεσιών

Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται  η έδρα του Βρεφονηπιακού Σταθμού Άρτας αρμοδιότητας
της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με  τον συνημμένο “Πίνακα του λειτουργούντα
ΒΝ.Σ. Άρτας αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ) 

Η  παροχή  των  υπηρεσιών  του  παιδιάτρου  θα  προσαρμόζεται  ανάλογα  με  τους    κανονισμούς  
λειτουργίας   και  το    ωράριο λειτουργίας   των ΒΝ.Σ..    Οι βρεφονηπιακοί Σταθμοί τ  ης Δ.ΥΠ.Α.   δεν  
λειτουργούν τον μήνα Αύγουστο.

Γ. 1)Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών

 Η  κατάθεση  των  σφραγισμένων  προσφορών  πρέπει  να  γίνει  το  αργότερο  μέχρι  την  Τετάρτη
14/12/2022 ημέρα  Τετάρτη  ώρα  10.30  π.μ είτε  αυτοπροσώπως,  είτε  με  ειδικά  προς  τούτο
εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  σας,  είτε  να  αποσταλούν  ταχυδρομικά  ή  με  ιδιωτικό  ταχυδρομείο
(courier),  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Περ/κη Δ/νση Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α  επί της οδού 3ο
χλμ  Ιωαννίνων  Αθηνών,  ΤΚ  45003  Ιωάννινα,  στην  Επιτροπή  Αξιολόγησης  Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης  (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ) .
Σφραγισμένες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο
(courier) στα γραφεία της   Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. ως την ανωτέρω ημερομηνία και
ώρα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
(Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ.), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ίδια μέρα
σε μία συνεδρίαση. Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής και σε συνδυασμό με την τήρηση των
“Τεχνικών  Προδιαγραφών  των  υπηρεσιών  παροχής  παιδιάτρου  των  ΒΝ.Σ.  της  Δ.ΥΠ.Α.”
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και τον συνημμένο “Πίνακα του λειτουργούντα ΒΝ.Σ. Άρτας αρμοδιότητας της Περ/
κης Δ/νσης Ηπείρου” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ )





Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  ή  θα  αποσταλούν  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγισθούν. 

Οι  σφραγισμένες  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν μέχρι  την ανωτέρω ημερομηνία  και  ώρα στο
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας  (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ
45003 Ιωάννινα) με την ένδειξη :
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΤΩΝ ΒΝ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ».
Ο φάκελος θα πρέπει επίσης να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική Υπηρεσία
ή το πρωτόκολλο  »    και θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους φα-
κέλους: 
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» και 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Κύρια προσόντα»

Δ. 1) Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς

 Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και
να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης  .  

Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ.

Α)  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” : Στην οικονομική προσφορά οι  τιμές θα εκφράζονται σε Ευρώ
(€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  αλλά και κάθε είδους δαπάνη για την παροχή της ζητούμενης
υπηρεσίας. Επιπλέον οι τιμές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. 

Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλο-
ποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του
πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο του πέντε.   

Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της προμήθειας  και 
αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της 
τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση 
της υποβληθείσας. 

Κριτήριο αξιολόγησης  των προσφορών για τον διαγωνισμό θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 

Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως ισχύει, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νομικού  προσώπου την  υποβολή  αυτής  εκ  μέρους  το  νομίμου  εκπροσώπου του  στην  οποία  θα
δηλώνονται  τα  στοιχεία  της  Πρόσκλησης  καθώς  επίσης  και  ότι  “ο  ανάδοχος  έλαβε  γνώση  και
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.”

Β) “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ”: Για την ανάθεση παροχής της 

υπηρεσίας παιδιάτρου θα πρέπει να κατατεθούν τα εξής δικαιολογητικά:

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.

Ε. 1) Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αμοιβής του παιδιάτρου θα γίνεται μηνιαία     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 του Βρεφονηπιακού Σταθμού αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης
Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α..

γ) Το έργο που θα ανατεθεί στον παιδίατρο, ο οποίος αναλαμβάνει στον τομέα ευθύνης του τον  Βρεφ/
κό Σταθμό, να επισκέπτεται ανά δεκαπενθήμερο τον ΒΝ.Σ. και να προβαίνει στην ιατρική εξέταση
και την φροντίδα υγείας των παιδιών.

Το  μηνιαίο  ποσό  αμοιβής  του  παιδιάτρου  εκτιμήθηκε  στα  διακόσια  πενήντα  (250,00)  ευρώ
(μηνιαίως) σύμφωνα με τον πίνακα ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).

ΣΤ. 1) Δικαιολογητικά κατακύρωσης

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, τα εξής :

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)  Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας σε ισχύ
δ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ

Πληροφορίες παρέχονται από από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

κάθε εργάσιμη ημέρα από  8:00π.μ–14:30μ.μ. (email :  ipiros@dypa.gov.gr, Τηλ :26513 70306  και

70305 )  

                                                                 Ιωάννινα:  09/12/2022

                                            Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
    ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ  ΕΛΕΝΗ

mailto:ipiros@dypa.gov.gr




(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι )

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 
(ΣΤΟΥΣ ΒΝ.Σ.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α)

◦

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΙΑΤΡΟΥ: 

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.





(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΒΝ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ

2 ΒΝΣ ΑΡΤΑΣ
 Αγ. Βασιλείου Γέφυρας 2 Νέες Εργατικές Κατοικίες – ΤΚ 
47 100- Άρτα





(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

Πίνακας με στοιχεία του λειτουργούντα Βρεφονηπιακού Σταθμού

 των φιλοξενουμένων παιδιών για το έτος 2023 και

 της εκτιμώμενης δαπάνης 

για την  Περ/κή Διεύθυνση Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΒΡΕΦ/ΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕ-
ΣΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΥΣ 2023

1 ΑΡΤΑΣ Από 6 μηνών έως την εγγρα-
φή

στην υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση

40

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝ.ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΟΙΚ.  Έτους 2023

 ΙΑΤΡΟΥ
(Παιδιάτρου)

1 Από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης έως 22-12-2023

250Χ11=2.750,00 ευρώ
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