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Σμήμα Μαιευτικήσ, χολήσ Επαγγελμάτων Τγείασ και Προνοίασ, Δι. Πα.Ε
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ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Αριθμ. Πρόςκληςησ: 1
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με αντικείμενο τθν
«Παροχή Ιατρικών υπηρεςιών Ακτινολόγου ςε ιατρική κινητή μονάδα του ζργου HEALTH –
INFO», που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ INTERREG IPA CBC “Greece – The
former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020” και ςυγχρθματοδοτείται από
κοινοτικοφσ (85%) και εκνικοφσ (15%) πόρουσ· θ ςφναψθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθ γίνεται με
τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 7.239,76€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.
Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ (Δι.Πα.Ε.) με
ζδρα τθ 14οχλμ Θεςςαλονίκθσ - Μουδανιϊν Τ.Κ 57001 ωσ εταίρου (Beneficiary 2) ςτθν
κοινοπραξία εταίρων, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου Health – Info
(“UnifiedinformationsystemforexchangingInformationbetweenprimaryhealthunitsinthecros
s-borderareaforemergencyhealthcases”), το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg IPA Cross-border Cooperation
Programme “Greece-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020” και
ςυγχρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ (85%) και εκνικοφσ (15%) πόρουσ, ςασ προςκαλεί να
εκδθλϊςετε το ενδιαφζρον ςασ με τθν υποβολι προςφοράσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με
αντικείμενο «Παροχή Ιατρικών υπηρεςιών Ακτινολόγου ςε ιατρική κινητή μονάδα του
ζργου HEALTH – INFO», που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ INTERREG IPA
CBC “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia IPA CBC Programme 20142020» και ςυγχρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ (85%) και εκνικοφσ (15%) πόρουσ, με τθ
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 7.239,76€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%, οποία κα βαρφνει τον ΚΑΕ 9457. Συγκεκριμζνα, παροχι
ιατρικϊν υπθρεςιϊν Ακτινολόγουςε Κινθτι ιατρικι Μονάδα για ςυνολικά 20 θμζρεσ. Θ
ιατρικι κινθτι μονάδα κα πραγματοποιιςει 10 (δζκα) ςυνολικάεπιςκζψεισ διάρκειασ μίασ
θμζρασ ζκαςτθ ςτισ επιλεγμζνεσ από το πρόγραμμα περιοχζσ δθλαδι δφο ςτο νομό
Θεςςαλονίκθσ, δφο ςτο νομό Πζλλασ, δφο ςτο Φλϊρινασ, δφο ςτο νομό Κιλκίσ, δφο ςτο
νομό Σερρϊν.
Κριτιριο για τθν επιλογι του οικονομικοφ φορζα που κα αναλάβει τθν εν λόγω
ςφμβαςθ και κα καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ του Ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τισ

προδιαγραφζσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο παράρτθμα Α (το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ), είναι η πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομική άποψη προςφορά βάςει τιμήσ.
ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Σμήμα Μαιευτικήσ, χολή Επαγγελμάτων Τγείασ
και Προνοίασ, Δι.Πα. ΕΣαχ. διεφθυνςη: Σμήμα Μαιευτικήσ, Δι.Πα.Ε. (Πανεπιςτημιοφπολη
Αλεξάνδρειασ), ίνδοσ Σ.Κ 57400, μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο και με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτον επιςτημονικά υπεφθυνο του ζργου, Δρ. Μενζλαο
Ηαφράκα, Καθηγητή Δι.Πα.Ε. email: mzafrakas@gmail.com, μζχρι τθν 22-06-2020 ημζρα
Δευτζρα και ϊρα 10.00-12:00 μ.μ.
Στον φάκελο τθσ προςφοράσ, κα περιζχεται θ Προςφοράςφμφωνα με όςα
περιγράφονται ςτο παράρτθμα Α. Επιςημαίνεται ότι, μετά την αξιολόγηςη των
προςφορών, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακφρωςη θα πρζπει να
προςκομίςει τα ζγγραφα απόδειξησ τησ επαγγελματικήσ εμπειρίασ του ςφμφωνα με τα
αναγραφόμενα ςτο Δ) κατωτζρω.Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν
προςφορζσ για το ςφνολο των αιτοφμενων θμερϊν
απαςχόλθςθσ του Ιατροφ
Ακτινολόγου. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςφραγιςμζνοσ και να φζρει
τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του υποψθφίου, τθν ζνδειξθ «προςφορά για παροχή
Ιατρικών υπηρεςιών Ακτινολόγου ςε ιατρική κινητή μονάδα του ζργου HEALTH – INFO»,
που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ INTERREG IPA CBC “Greece – The former
Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020” και ςυγχρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ
(85%) και εκνικοφσ (15%) πόρουσ τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με αρ.
πρωτ. EE 7070/03-08-2018» κακϊσ και να περιλαμβάνει δφο υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ
«δικαιολογθτικά» και «οικονομικι προςφορά» αντίςτοιχα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Οι ενδιαφερόμενοι φυςικά ι νομικά πρόςωπα κα πρζπει να υποβάλουν επί ποινι
αποκλειςμοφ ςτον υποφάκελο «δικαιολογθτικά» τα εξισ:
Για τον ΙατρόΑκτινολόγο
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. Άδεια αςκιςεωσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ
3. Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ και άςκθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιατρικισ ειδικότθτασ
από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο. Σε κάκε περίπτωςθ ο ιατρόσ γνωςτοποιεί τθν πρόκεςι
του ςτον τοπικό ιατρικό ςφλλογο ότι πρόκειται να αςχολθκεί ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ
του ςυλλόγου, ενϊ μπορεί να είναι εγγεγραμμζνοσ ςε ιατρικό ςφλλογο άλλθσ περιοχισ.
4. Αποδεικτικά προχπθρεςίασ
Για τα Νομικά Πρόςωπα
1. Άδεια λειτουργίασ
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Νόμου 1599/1986 ότι διακζτουν το αναγκαίο προςωπικό με
τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςε ικανό αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα
απαιτοφμενα μζςα και εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Θ τιμι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καμία αναπροςαρμογι ι ανακεϊρθςθ, για
οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθν πλιρθ

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Θ προςφορά κα φζρει υπογραφι και ςφραγίδα του φυςικοφ
προςϊπου ι του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΜΕΙΟΔΟΣΘ - ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα τεςςάρων (14) θμερϊν από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ
που του αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο επί αποδείξει με ςιμανςθ
«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα κάτωκι δικαιολογθτικά που απαιτοφνται (άρκρο 80
Ν. 4412/16):
Α) Απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου (3) από τθν
θμερομθνία προςκόμιςισ του ι ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για τα αδικιματα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 όπωσ αυτόσ
ιςχφει και αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ
(εφόςον ςτο ποινικό μητρώο αναφζρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκφπτει ςαφώσ
αν ανήκουν ςε αυτά που κατά την παροφςα διακήρυξη προκαλοφν τον αποκλειςμό του
προςφζροντοσ, οφείλει αυτόσ να υποβάλει ζνορκη δήλωςη περί τησ φφςησ των
αδικημάτων).
Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ του ωσ άνω αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου είναι:
- φυςικά πρόςωπα
- διαχειριςτζσ ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ
- διευκφνων ςφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ΑΕ
- ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι διαχειριςτζσ και νόμιμοι
εκπρόςωποί του.
Β) Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία προςκόμιςισ του είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ (κυρίασ και
επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
Γ) Νομιμοποιητικά ςτοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή.
ΦΕΚ ίδρυςθσ και τροποποιιςεισ του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ι απόςπαςμα του
καταςτατικοφ και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ.) και αντίγραφο
τθσ βεβαίωςθσ ζναρξθσ επαγγζλματοσ για φυςικά πρόςωπα). Για τθν απόδειξθ τθσ
νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ,
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι
του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Δ) Απαιτοφμενη επαγγελματική εμπειρία.
Όλα τα απαραίτθτα και επικυμθτά προςόντα πρζπει να αποδεικνφονται με τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά και να ςυνοδεφονται από Υπεφκυνθ διλωςθ ότι είναι αλθκι

και ακριβι. H εξειδικευμζνθ εμπειρία πρζπει να αποδεικνφεται είτε με Βεβαιϊςεισ
ςυμμετοχισ ςε ομάδεσ ζργου, Βεβαιϊςεισ απαςχόλθςθσ, ι Συμβάςεισ εργαςίασ – ζργου,
ι, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου.
Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτείται:
Απαραίτητα προςόντα
Πτυχίο Ιατρικήσ
Άδεια αςκήςεωσ επαγγζλματοσΑκτινολόγου
Εγγραφή ςτο Ιατρικό ςφλλογο
Επιθυμητά προςόντα
Κάτοχοσ Διδακτορικοφ
Εμπειρία ςτην απεικονιςτική εξζταςη μαςτοφ
ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ και τθν
θμερομθνία λιξθσ του Ζργου, με ακρωνφμιο «Health - Info» Προγράμματοσ INTERREG IPA
CBC “Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020” και δφναται να
παρατακεί ςε περίπτωςθ παράταςθσ του Ζργου. Θ Σφμβαςθ τροποποιείται όταν
ςυμφωνιςουν εγγράφωσ προσ τοφτο τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτα άρκρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016.
ΠΡΟΘΕΣΟΙ ΟΡΟΙ
1. Υποχρζωςθ τθσ εταιρίασ ι φυςικοφ προςϊπουείναι να περιλαμβάνει τον λογότυπο
του ζργου πουαποτελείται από το λογότυπο του Προγράμματοσ και το ακρωνφμιο του
ζργου ςε όλα τα παραδοτζα και να ςυμμορφϊνεται πλήρωσ με τον Οδθγό Δθμοςιότθτασ
του Ζργου (Δεσ INFORMATIONANDPUBLICITYGUIDEFORFINALBENEFICIARIESversion 1.0
December 2015). Όταν με υπαιτιότθτα του αναδόχου προκφπτουν επιπτϊςεισ ςτον
επιςτθμονικά υπεφκυνο του ζργου, ςτο πρόγραμμα (HEALTH-INFO) και ςτο ίδρυμα
Δι.Πα.Ε. (ενδεικτικά αναφζρονται θ μθ τιρθςθ όλων των ςχετικϊν κανόνων που
περιλαμβάνονται ςτον Οδθγό Δθμοςιότθτασ και θ μθ τιρθςθ των όρων του ςυμβολαίου)
τότε κα υπόκειται ςτισ ανάλογεσ διοικθτικζσ και οικονομικζσ κυρϊςεισ (ενδεικτικά
αναφζρονται αντικατάςταςι του από άλλθ εταιρία, επιςτροφι προκαταβολισ, μθ
καταβολι πλθρωμισ κτλ) με απόφαςθ τθσ Επιτροπι Ερευνϊν & Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ
Δι.Πα.Ε. μετά από γραπτό αίτθμα του επιςτθμονικά υπεφκυνου του ζργου.
2. Θ υποβολι αίτθςθσ ςυνεπάγεται τθν υποχρζωςθ υποβολισ όλων των
προαπαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και τθν παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ επεξεργαςίασ
των προςωπικϊν δεδομζνων για τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ όπωσ και τθν κατά Νόμον
αναγκαία χριςθ τουσ για Λόγουσ διαφάνειασ ςτθν ανάρτθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτο ςφςτθμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Σθμειϊνεται ότι θ παροφςα πρόςκλθςθ α) δεν ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ για τθν
Επιτροπι Ερευνϊν & Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. και κατ’ επζκταςθ για το Διεκνζσ
Πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ καμία απολφτωσ δζςμευςθ για ςφναψθ ςφμβαςθσ με τουσ
υποψθφίουσ και β) δθμοςιεφεται υπό τθν αίρεςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
Πράξθσ, ενϊ θ Επιτροπι Ερευνϊν & Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. διατθρεί το δικαίωμα
να μθν προβεί ςε ζγκριςθ προτάςεων τθσ υπόψθ πρόςκλθςθσ, αηθμίωσ γι’ αυτιν.

ΠΛΘΡΩΜΘ
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά, με τθν τμθματικι ι
οριςτικι παραλαβι του παραδοτζου τθσ ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι
Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ.
Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται με χρθματικό ζνταλμα που κα εκδοκεί ςτο όνομα
του δικαιοφχου, κατόπιν υποβολισ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριςμζνο από τθν
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ και
φςτερα από κεϊρθςθ του από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
To Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ με ζδρα τθ 14οχλμ Θεςςαλονίκθ - Μουδανιϊν
Τ.Κ 57001ςυμμετζχει ωσ εταίροσ (Beneficiary 2) ςτθν κοινοπραξία εταίρων, για τθν
υλοποίθςθ
του
Ζργου
Health
–
Info
(“UnifiedinformationsystemforexchangingInformationbetweenprimaryhealthunitsinthecros
s-borderareaforemergencyhealthcases”), το οποίο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Interreg IPA Cross-border Cooperation
Programme “Greece-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020” και
ςυγχρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ (85%) και εκνικοφσ (15%) πόρουσ
ToΔιεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτθ διαςυνοριακι
ςυνεργαςία INTERREG “Greece – the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA CBC
Programme 2014-2020, θ οποία εγκρίκθκε ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ INTERREG, 2nd
Call με το ζργο HEALTHINFO.
Α.1 ΓενικήΠεριγραφήτουΖργου INTERREG “Greece – the former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA CBC Programme 2014-2020 , HEALTH INFO
ΓενικέςΠληροφορίες
Σίτλοσ: “Unified information system for exchanging information between primary
health units in the cross-border area for emergency health cases”
Ακρωνφμιο:HEALTH-INFO
Επικεφαλήσ Εταίροσ: ΕΟΠΥΥ
Ειδικόσ τόχοσ: 1.2 Βελτίωςθ τθσ προλθπτικισ φροντίδασ υγείασ και κοινωνικϊν
υπθρεςιϊν για τα παιδιά και τουσ θλικιωμζνουσ
Διάρκεια του Προγράμματος:24 μινεσ
Ζναρξθ: 18/07/2018
Λιξθ: 17/07/2020 με δυνατότθτα παράταςθσ
Α.2 Περίληψη
Στόχοσ του ζργου είναι θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο χωρϊν ςτουσ
τομείσ τθσ υγείασ και θ βελτίωςθ των ιδθ υπαρχόντων μζςων κακϊσ και θ ανάπτυξθ νζων
εργαλείων και καινοτόμων μεκόδων χριςθσ τθσ τεχνολογίασ προκειμζνου να
υποςτθριχτοφν οι μονάδεσ υγείασ και να βελτιωκεί θ προλθπτικι φροντίδα υγείασ και οι
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για τα παιδιά και τουσ θλικιωμζνουσ ςτισ δυςπρόςιτεσ περιοχζσ τθσ

διαςυνοριακισ περιοχισ. Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ ανταλλαγι
ανκρϊπινων πόρων και πλθροφοριϊν ςε ζνα ενοποιθμζνο ςφςτθμα υγείασ.
Τα αποτελζςματα του προγράμματοσ αναμζνεται να λειτουργιςουν ευεργετικά ςτθν
βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ. Είναι καλά
τεκμθριωμζνο ότι οι διαςυνοριακζσ περιοχζσ αντιμετωπίηουν εγγενι προβλιματα ςχετικά
με τθν ςυμμετοχι των κατοίκων ςε προγράμματα αςυμπτωματικοφ ελζγχου και
προλθπτικϊν προγραμμάτων υγείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγγραφισ των ευάλωτων
ομάδων (θλικιωμζνοι και παιδιά), που είναι ιδιαίτερα δφςκολο να επιτευχκεί, εξαιτίασ
παραγόντων όπωσ θ θλικία, θ γεωγραφία, θ εκνότθτα, ο πολιτιςμόσ, θ γλϊςςα, θ παιδεία,
θ εκπαίδευςθ ι και θ πρόςβαςθ ςτθν πρωτοβάκμια περίκαλψθ.
Α.3 υνολικόσΠροχπολογιςμόστουΖργου INTERREG “Greece – the former Yugoslav
Republic of Macedonia IPA CBC Programme 2014-2020 , HEALTH INFO
ΟΣυνολικόσΠροχπολογιςμόστουΖργου INTERREG “Greece – the former Yugoslav
Republic of Macedonia IPA CBC Programme 2014-2020 , HEALTH INFO είναι1.301.151,67€
Α.4 ΕταίροιτουΖργου INTERREG “Greece – the former Yugoslav Republic of
Macedonia IPA CBC Programme 2014-2020 , HEALTH INFO
Το εταιρικό ςχιμα απαρτίηεται από ζξι (6) εταίρουσ:
1. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΕΟΠΥΥ)
2. Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ (Δι.ΠαΕ.)
3.
4.
5.
6.

Γενικό Νοςοκομείο Πζλλασ- Νοςοκομειακι Μονάδα Ζδεςςασ
Ministry of Health of FYROM
Public Health Institution General Hospital-Gevgelija
PHO Clinical Hospital Bitola

Α.5 Περιγραφή των Παραδοτζων
Θ υποβολι οικονομικισ προςφοράσ κα αφορά: α)τοΠακζτο Εργαςίασ 6: Πιλοτικό
προληπτικό πρόγραμμα και πιο ςυγκεκριμζνα τθ δράςθ 6.2.2 Πιλοτικό προληπτικό
πρόγραμμα.
Συγκεκριμζνα, παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν Ακτινολόγου ςε Κινθτι ιατρικι Μονάδα
για ςυνολικά 20 θμζρεσ. Θ ιατρικι κινθτι μονάδα κα πραγματοποιιςει 10 (δζκα) ςυνολικά
επιςκζψεισ διάρκειασ μιασ θμζρασ ζκαςτθ ςτισ επιλεγμζνεσ από το πρόγραμμα περιοχζσ
δθλαδι δφο ςτο νομό Θεςςαλονίκθσ, δφο ςτο νομό Πζλλασ, δφο ςτο Φλϊρινασ, δφο ςτο
νομό Κιλκίσ, δφο ςτο νομό Σερρϊν.Ενδεικτικζσ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ ιατρικισ κινθτισ
μονάδασ 8:30 to 16:30. Υποχρεϊςεισ ιατροφ:
 Υπερθχογραφικι εξζταςθ μαςτϊν ςε γυναίκεσ εξεταηόμενεσ και ζλεγχοσ
υπερθχογραφικόσ κοιλιακισ αορτισ και άνω κοιλίασ ςε άνδρεσ.
 Διατιρθςθ θλεκτρονικϊν αρχείωνγια τουσ εξεταηόμενουσ με βάςθ τισ κείμενεσ
διατάξεισ – GDPR που κα περιλαμβάνουν τα εξισ: δθμογραφικά δεδομζνα, ιατρικό
ιςτορικό, φαρμακευτικι αγωγι, ιατρικό πόριςμα, υπερθχογραφικζσ εικόνεσ των
πακολογικϊν ευρθμάτων.
 Ενθμζρωςθ του επιςτθμονικά υπεφκυνου για τισ περιπτϊςεισ των εξεταηομζνων με
πακολογικά ευριματα.
 Συμμετοχι ςτθν ενθμζρωςθ και διαχείριςθ των εξεταηομζνων υπό τθν εποπτεία του
επιςτθμονικά υπεφκυνου του ζργου κακθγθτι Μενζλαου Ηαφράκα.

 Σφνταξθ ζκκεςθσ πορίςματοσ για κάκε απεικονιςτικι εξζταςθ που πραγματοποιεί.Θ
οποία κα εκτυπϊνεται εισ τριπλοφν. Μια για τον εξεταηόμενο, μια για το αρχείο του
προγράμματοσ και μία για το αρχείο του επιςτθμονικά υπεφκυνου.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε διιμερθσ επίςκεψθσ τθσ ιατρικισ κινθτισ μονάδασ κα
προςκομίηει ζκθεςη υλοποίηςησ παραδοτζου δθλαδι «Παροχή Ιατρικών υπηρεςιών
Ακτινολόγου ςε ιατρική κινητή μονάδα του ζργου HEALTH – INFO», που υλοποιείται ςτο
πλαίςιο του Προγράμματοσ INTERREG IPA CBC “Greece – The former Yugoslav Republic of
Macedonia 2014-2020” και ςυγχρθματοδοτείται από κοινοτικοφσ (85%) και εκνικοφσ (15%)
πόρουσ· ςτθν οποία κα αναγράφονται τα εξισ δεδομζνα: θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ,
αρικμόσ εξεταηομζνων, τόποσ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν υπογραφι και ςφραγίδα
αναδόχου και υπογραφι του επιςτθμονικά υπεφκυνου του ζργου.

