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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΗΜΟΤ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ
ΠΔΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ
δπλάκεη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 λ. 2527/97
Ο Γήμαρτος,
Έτοντας σπόυη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 6 λ. 2527/97, όπσο αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ.3
ηνπ άξζξνπ 10 λ. 3812/2009 θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 30 λ.
4314/14.
2. Σελ ηξνπνπνηεκέλε απόθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΙΜ) ηνπ Τπνέξγνπ (Α/Α)
θαη Πξάμεο κε ηίηιν «Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ Γήκνπ
Κνξπδαιινύ», κε θσδηθό ΟΠ (ΜΙ): 5001565, ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
«Αηηηθή 2014 – 2020».
3. Σελ αξηζ. 129/2019 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πεξί έγθξηζεο ηεο
ηξνπνπνηεκέλεο απόθαζεο πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ θαη πξάμεο κε ηίηιν «Κέληξν
Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ Γήκνπ Κνξπδαιινύ».
4. Σελ αξηζκ. 324/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί πξόζιεςεο ελόο
(1) ηαηξνύ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΄΄Κέληξνπ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ΄΄,
δπλάκεη ηεο αξηζκ. 129/2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
5. Σελ
αξηζκ.
11072/18.02.2020
εγθύθιην
ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ
«Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ, έηνπο 2020, ζηνπο ΟΣΑ α΄
θαη β΄ βαζκνύ θαη ΝΠΙΓ απηώλ».
6. Σηο αλάγθεο ζε ηαηξηθό πξνζσπηθό πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ Γήκνπ Κνξπδαιινύ».
7. Σελ αξηζκ. 22934/24.12.2020 βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ ύπαξμε
πηζηώζεσλ.
Ανακοινώ νει
Σελ πξόζεζε ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινύ λα ζπλάςεη ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ (ζύκβαζε
παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ) κε έλαλ (1) ηαηξό, εηδηθόηεηαο Παζνιόγνπ ή Γεληθήο
Ιαηξηθήο θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΄΄Κέληξνπ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ΄΄.
Αντικείμενο ύμβασης:
Παξνρή ππεξεζηώλ πγεηνλνκηθήο ελ γέλεη θύζεσο θαη ζπγθεθξηκέλα:
 Θα αζρνιείηαη κε ζέκαηα πγεηνλνκηθήο ελ γέλεη θύζεσο, όπσο ε παξνρή ηαηξηθήο
θξνληίδαο, ε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθνγελεηαθό γηαηξό
ησλ σθεινύκελσλ θαη ε παξνρή νδεγηώλ γηα θαξκαθεπηηθή αγσγή πξνο ηνπο
θξνληηζηέο - ζπγγελείο, εξγαδόκελνπο ηνπ ΚΗΦΗ θαζώο θαη έγγξαθεο πξνηάζεηο εηζεγήζεηο ηνπ πξνο ζην Γ.. γηα ηε ιήςε παληόο πγεηνλνκηθνύ κέηξνπ.
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 Θα πξνζθαιείηαη εθηάθησο γηα εμέηαζε ησλ σθεινύκελσλ, ζε πεξίπησζε
επείγνπζαο αλάγθεο, ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο θαη κεηέπεηηα ηεο
αλάξξσζήο ηνπο.
 Θα ηεξεί βηβιίν, ζην νπνίν ζεκεηώλεη ηνπο σθεινύκελνπο - αζζελείο, ηηο αζζέλεηεο
θαη ηελ πνξεία αλάξξσζήο ηνπο. Δπίζεο ζα επηηεξεί βηβιίν ην θηλήζεσο
θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ.
 Θα ζπληάζζεη θαη ζα επηκειείηαη ην δηαηηνιόγην ησλ σθεινύκελσλ.
 Θα νξγαλώλεη θαη ζα ζπκκεηέρεη ζε ελεκεξσηηθέο θαη επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο ζπγθεληξώζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε πξόιεςεο ή κέηξσλ αληηκεηώπηζεο γηα
ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά.
Ο ηαηξόο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ρώξν ησλ Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ
(Ξελνθώληνο 5 θαη Πεινπίδα, Πι. Μέκνπ) θαη ζα αζρνιείηαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο, ην δε σξάξην απαζρόιεζήο ηνπ ζα είλαη από 10:00 έσο 13:00.
Γικαιολογητικά σσμμετοτής:
 Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία),
 Βηνγξαθηθό εκείσκα,
 Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε όηη πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ Ιαηξηθνύ Δπαγγέικαηνο,
 Άδεηα ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο Παζνιόγνπ ή Γεληθνύ Ιαηξνύ,
 Βεβαίσζε ηδηόηεηαο κέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Πεηξαηά,
 Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο,
 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα θαη
 Τπεύζπλε Γήισζε πεξί πγείαο, θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο θαη κε θαηαδίθεο
(ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία).
Γημοσίεσση της Ανακοίνφσης:
H παξνύζα αλαθνίλσζε λα αλαξηεζεί ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.korydallos.gr) θαη ζην πξόγξακκα
΄΄ΓΙΑΤΓΔΙΑ΄΄.
Τποβολή αιτήσεφν σσμμετοτής:
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηε ζπλεκκέλε ΑΙΣΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ
ΓΗΛΩΗ, ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, κέζσ ει. ηαρπδξνκείνπ,
απνθιεηζηηθά ζην e-mail: proslipseis@korydallos.gr, κε ζέκα: «ΑΙΣΗΗ ιατρού για τη
σύναυη ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΟΤ».
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ - ππεύζπλσλ δειώζεσλ νξίδεηαη ζε νθηώ (8)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο, δει.
από 31.12.2020 έφς και 07.01.2021 και ώρα 24:00.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΟΤΡΑΛΑ
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ΑΙΣΗΗ
ΠΡΟ:
ΟΝΟΜΑ: …………………....................................
ΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: …………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: …………………………………

ΓΗΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ

Μεηά
ηελ
έθδνζε
ηεο
αξηζκ.
15432/24.12.2020
Αλαθνίλσζεο
ηνπ
Γήκνπ, πνπ αθνξά ζηελ πξόζιεςε ελόο
(1) ηαηξνύ, εηδηθόηεηαο Παζνιόγνπ ή
Γεληθνύ Ιαηξνύ, κε ζύκβαζε κίζζσζεο
έξγνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο,
ζαο
θαηαζέησ
ηα
απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαη παξαθαιώ γηα ηηο δηθέο
ζαο ελέξγεηεο.

ΗΜΔΡ. ΓΔΝΝΗΗ: …………………...........…….
Α.Γ.Σ.: ………………...................…………………
ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ………………………..……..
ΟΓΟ/ΑΡΙΘΜ.: …………………………………...

............................................................................
Σ.Κ. ……………………ΓΟΤ: …………………….
Α.Φ.Μ. .................................................................
Α.Μ. Ι.Κ.Α..............................................................
ΑΜΚΑ ...................................................................
ΣΗΛΔΦΩΝΟ: 210 .…………………………………
Κηλ.: ......................................................................
Κνξπδαιιόο, …….…………..……………..
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Ο ΑΙΣΩΝ

.......................................
ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:

 Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηελ
ππεξεζία),
 Βηνγξαθηθό εκείσκα,
 Άδεηα
άζθεζεο
ηαηξηθνύ
επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε όηη
πιεξνί
όιεο
ηηο
λόκηκεο
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
Ιαηξηθνύ Δπαγγέικαηνο,
 Άδεηα ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο
Παζνιόγνπ ή Γεληθνύ Ιαηξνύ,
 Βεβαίσζε
ηδηόηεηαο
κέινπο
Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Πεηξαηά,
 Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο
Σαπηόηεηαο,
 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθνύ Φνξέα θαη
 Τπεύζπλε Γήισζε πεξί πγείαο,
θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο θαη κε
θαηαδίθεο (ρνξεγείηαη από ηελ
ππεξεζία).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:
Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο:
Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξηζ:

ΣΚ:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
1. Έρσ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ κνπ επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο πνπ επηιέγσ.
2. Γελ έρσ θώιπκα πξόζιεςεο, ήηνη: α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε
νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε,
εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ
ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ΄ ππνηξνπή ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο
θαη γηα νπνηαδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο
εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, β) δελ είκαη ππόδηθνο πνπ έρεη παξαπεκθζεί κε
ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο
πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε, γ) ιόγσ θαηαδίθεο, δελ έρσ
ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά κνπ δηθαηώκαηα θαη γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή, δ)
δελ ηειώ ππό ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) ππό επηθνπξηθή
δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππό ηηο δύν απηέο θαηαζηάζεηο.

Κνξπδαιιόο, …………………..
Ο – Η Γειώλ/νύζα

(Τπνγξαθή)
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