Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υπ. αριθμ. 53/2019)
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης παροχής
υπηρεσιών:



Ιατρού
Νοσηλευτή/Βοηθού Ιατρού

για την κάλυψη αναγκών επείγουσας ιατρικής (ενδεικτικά, συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό
σοκ, διαχείριση μέθης, κ.α.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης, των παραθεριστών, επισκεπτών και
εργαζομένων στο χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης ΑΠΘ, στην Καλάνδρα Χαλκιδικής, για το
διάστημα από 28/06/2019 έως 01/09/2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά πρόσωπα παροχής ιατρικών
υπηρεσιών.
Για τη θέση του Ιατρού, προτιμώνται, Ιατροί Γενικής Ιατρικής.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη, δικαστική καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήματα: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
προσβολή της γενετήσιας ελευθερίας.
β. ότι δεν του έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη και δεν του έχει επιβληθεί καμία πειθαρχική ποινή.
γ. ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
2) πιστοποιητικό, που εκδόθηκε μέσα στο τελευταίο μήνα προ της υποβολής των δικαιολογητικών, από τον
οικείο Ιατρικό Σύλλογο, από το οποίο θα αποδεικνύεται η νόμιμη άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος (μόνο
για τη θέση του ιατρού).
3) Οικονομική προσφορά.
4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
6) Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει την γνώση και εμπειρία τους.
Κριτήρια επιλογής αποτελούν: ο συνδυασμός κόστους, εμπειρίας και όρων συνεργασίας.
Στο πλαίσιο δε, της απρόσκοπτης και ασφαλούς άσκησης των καθηκόντων τους, παραχωρείται χώρος σε
οικίσκο και στους δύο.
Οι ενδιαφερόμενοι -συμμετέχοντες υποχρεούνται να τηρούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής, εργατικής νομοθεσίας και όλες τις σχετικές διατάξεις,

που αφορούν το αντικείμενο της πρόσκλησης και έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις, διεθνείς διατάξεις ή άλλες διατάξεις.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω ότι παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, για την διακράτηση
και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία
γέννησης, ή επωνυμία, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αρ. τηλεφώνου, email, ΑΦΜ και ΔΟΥ) τα οποία έχουν
γνωστοποιηθεί στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ μέσω της συμμετοχής μου στην πρόσκληση ενδιαφέροντος/διαγωνισμό ή με
άλλον τρόπο, με σκοπό την πρόσβαση και χρήση τους από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για τους σκοπούς της πρόσκλησης
ενδιαφέροντος».
Οι επικρατέστεροι μπορεί να κληθούν για περαιτέρω συζητήσεις.
Η υποβολή των βιογραφικών και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, θα γίνεται
αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310
995210) τις ώρες 09:00π.μ έως και 13:00, μέχρι τις 18 Απριλίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι -συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής :
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους
συμμετέχοντες.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος
ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή
άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα
υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα,
αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση
ενδιαφέροντος.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ

Ο Αν. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Βαρσακέλης

