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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙ    

-----------------    
Κάζε ελδηαθεξφκελν Σκήκα       :  Οηθνλνκηθφ 

Γξαθείν    :  Πξνκεζεηψλ 
Πιεξ.       :  Μπνηίηζε Φεβξσλία, Καηζαληάο Θσκάο 
Σει           :  23413 51626 
Fax           :  23413 51657 
Email        : promithies2@ghkilkis.gr 

 ΠΡΟ  : 

 
ΘΕΜΑ : Οπγάνωζη και ςλοποίηζη ειδικών εκπαιδεςηικών ιαηπικών ζεμιναπίων ζηο πλαίζιο 

ηος Πακέηος Επγαζίαρ «Εξειδικεςμένη Εκπαίδεςζη»  ηος έπγος IpA Shield «Joint 
Actions for the protection and improvement of public health in the Cross- Border 
Area» 

 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ: 

 
ΥΕΣ.:   α)  Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα IPA «Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο 2007-2013» Άμνλαο 1. Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο - 
Μέηξν 1.4. Πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

 β) ηελ εγθεθξηκέλε Φφξκα αίηεζεο ηνπ έξγνπ (Application Form) IpA Shield φπσο 
ππνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε ζην πιαίζην ηεο 2εο Πξφζθιεζεο ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο IPA «Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-
2013» 

 γ) ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο Υξεκαηνδφηεζεο (Subsidy Contract) φπσο ζπκθσλήζεθαλ 
κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο (Managing Authority) ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
IPA «Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013» θαη ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Γεληθνχ Δπηθεθαιήο Δηαίξνπ (Overall 
Lead Partner) ηνπ παξαπάλσ έξγνπ 

 δ) ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο (Programme Manual) θαζψο θαη ηνλ Οδεγφ Τινπνίεζεο 

(Implementation Manual) έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα ΙΡΑ 

«Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013» 

 ε) ηελ Τ.Α. 14023/ ΔΤΘΤ 521 «χζηεκα δηαρείξηζεο θαη έιεγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία» (ΤΠΑΤΓ), φπσο 

κεηέπεηηα ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα 

 ζη) ην Δγρεηξίδην Οδεγηψλ Δπαιεζεχζεσλ ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΙΡΑ «Διιάδα - 
πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-2013» 

 δ) ηελ πιινγηθή Απφθαζε ΔΠ3088 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ IpA-

Shield ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2013 θαη θσδηθφ έξγνπ/ MIS 

2013ΔΠ30880023 

 ε) ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, εζληθφ θαη θνηλνηηθφ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

αλάζεζε, πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

 ζ) ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηδίσο ην λνκφηππν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη παξαζηαηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ ΚΦΑ 
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 η) Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.» 

 
καλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ 

λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ “Τπνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 5 «Δμεηδηθεπκέλε Δθπαίδεπζε»  ηνπ έξγνπ IpA Shield «Joint 

Actions for the protection and improvement of public health in the Cross-Border Area»”, πνπ έρεη εληαρζεί 

ζην Γηαζπλνξηαθφ Πξφγξακκα IPA «Διιάδα - πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2007-

2013» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη 

θαηά 25% απφ Δζληθνχο Πφξνπο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Ο ζπλνιηθφο αλψηαηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ ελλέα ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ ζαξάληα επξψ (9.840,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη σο 

εμήο: 

Πακέηα Επγαζίαρ/ Δπάζειρ Π/Τ με ΦΠΑ 

Πακέηο Επγαζίαρ:  Ειδικά εκπαιδεςηικά ζεμινάπια  

Γξάζε : Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην Γ.Ν. Κηιθίο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, ηνπ Γ.Ν-Κ.Τ Γνπκέληζζαο θαη Κ.Τ Πνιπθάζηξνπ 

9.840,00€ 

 
 

Αναλςηική παποςζίαζη ηος πποκηπςζζόμενος έπγος ανά Δπάζη και Παπαδοηέο 

Σν ππφ αλάζεζε έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Παθέηνπ Δξγαζίαο «Δμεηδηθεπκέλε Δθπαίδεπζε». 

Η πινπνίεζε ηνπ παξφληνο παθέηνπ εξγαζίαο αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε δχν (2) 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ θιάδν ηεο πγείαο,  βξίζθεηαη ζε πιήξε αληηζηνηρία 

κε ηε Γξάζε ηεο Φφξκαο Τπνβνιήο (Application Form) θαη  αλαιχεαηαη παξαθάησ: 

 Γχν εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 15 σξψλ γηα γηαηξνχο θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ζε θξίζηκα ηαηξηθά 

δεηήκαηα / 2x15-hours training courses for doctors and medical staff, on cut edge medical matters. 

Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ θαη ηελ 

ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ παξαδνηέσλ:  

Δθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζην Γ.Ν. Κηιθίο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, ηνπ Γ.Ν-Κ.Τ 

Γνπκέληζζαο θαη Κ.Τ Πνιπθάζηξνπ. 

Η ελ ιφγσ δξάζε πεξηιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε δχν εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ 15 σξψλ , 20-25 

αηφκσλ έθαζην, γηα γηαηξνχο θαη ηαηξηθφ-λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε θξίζηκα ηαηξηθά δεηήκαηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ «Οινθιεξσκέλε Φξνληίδα Πάζρνληα» κε επηκέξνπο εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα: 

 Σν ξφιν ηνπ Πξψηνπ Βνεζνχ 

 Σελ αζθάιεηα ρψξνπ θαη βαζηθέο αξρέο αηνκηθήο πξνζηαζίαο 
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 Σελ Αξρηθή Δθηίκεζε ελφο πεξηζηαηηθνχ 

 ε πνηνλ πάζρνληα πξέπεη λα ρνξεγήζνπλ ΚΑΡΠΑ, πψο λα ην θάλνπλ απηφ, πψο επεξεάδεη ην 

εάλ είλαη ελήιηθνο, παηδί ή βξέθνο, θαη πνηα ελαιιαθηηθά κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ εάλ δελ έρεη 

ν δηαζψζηεο πξνζηαηεπηηθά κέζα. 

 Σνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελφο ηξαχκαηνο ή κηαο αηκνξαγίαο. 

 Σνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο πληγκνλήο απφ μέλν ζψκα (ζε ελήιηθεο, παηδηά θαη βξέθε). 

 Σνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελφο αλαίζζεηνπ πάζρνληα. 

 Σνλ ηξφπν θαζαξηζκνχ ηνπ αεξαγσγνχ (Log Roll). 

 Πνηνλ ηνπνζεηνχκε ζε Θέζε αλάλεςεο θαη πνηνλ φρη. 

 Αθηλεηνπνίεζε ΑΜ. 

 Σνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο Καηαπιεμίαο (νθ). 

 Αιιεξγηθφ ζνθ - ρξήζε απηνέλεζεο. 

 Ση είλαη ε Αιπζίδα Δπηβίσζεο. 

 Έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

 ηεζάγρε. 

 Δγθεθαιηθφ. 

 παζκνί – Ληπνζπκία. 

 Δγθαχκαηα. 

 Μεγάινο κεραληζκφο θάθσζεο. 

 Πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία ζνβαξήο αζζέλεηαο. 

 Υξήζε Απηφαηνπ Δμσηεξηθνχ Απηληδσηή (ΑΔΑ). 

 Υξήζε Ομπγφλνπ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

 Υξήζε παικηθνχ νμχκεηξνπ. 

 Δμνπιηζκφο παξνρήο νμπγφλνπ ζε επείγνληα πεξηζηαηηθά. 

 Παξνρή νμπγφλνπ ζε αζζελή πνπ δελ αλαπλέεη. 

 πλαξκνιφγεζε – ιχζε ζπζθεπήο νμπγφλνπ. 

 Πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε νμπγφλν. 

 Καηαλφεζε ησλ πεξηζηάζεσλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θάζε κάζθα παξνρήο 

νμπγφλνπ αλαιφγσο κε ηε θχζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηξαπκαηία ή αζζελή. 

 Σε πλερή εθηίκεζε θαη θξνληίδα. 

 Γηαρείξηζε Ιαηξηθψλ Απνβιήησλ. 

Μεηαμχ ησ βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 Η ελεκέξσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ Κηιθίο θαη 

Γνπκέληζζαο, θαζψο θαη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Πνιπθάζηξνπ αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ 
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πξφγξακκα, ην ρξφλν θαη ρψξν πινπνίεζήο ηνπ θαη ε ζπγθέληξσζε δειψζεσλ ζπκκεηνρήο. 

 Η νξγάλσζε δχν ηκεκάησλ 20-25 αηφκσλ 

 Η πξνεηνηκαζία θαη ε δηάζεζε εμεηδηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε φινπο ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

 Η δηάζεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηψλ πξψησλ βνεζεηψλ απφ δηεζλή 

θνξέα πηζηνπνίεζεο κε εηδηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

εθπαίδεπζεο, ζε ζέκαηα πξψησλ βνεζεηψλ θαη δηάζσζεο. 

 Η εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ - εμνπιηζκνχ θαη ελδεηθηηθά: TV - Video ή 

projector, CPR εθπαηδεπηηθά πξνπιάζκαηα, θαξκαθείν, ππνζηξψκαηα, εθπαηδεπηηθνί 

απηληδσηέο, θηάιεο νμπγφλνπ θαη παξειθφκελα, πιηθά γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (εγρεηξίδηα, 

ζεκεηψζεηο, κάζθεο εκθπζήζεσλ, γάληηα). 

 Η ηήξεζε ιίζηαο ζπκκεηερφλησλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

 Η αμηνιφγεζε φισλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

 Η δηάζεζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σα δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο δνκέο ηνπ Γ.Ν Κηιθίο, εληφο ηνπ 

ρξφλνπ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηοι 30/11/2016.   

  

 

Δικαιολογηηικά ηεκμηπίωζηρ ηεσνικήρ ικανόηηηαρ 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηεη νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα 
είλαη ηθαλφο, λα αληεπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Ο 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε ηελ 
Πξνζθνξά ηνπ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

1 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 επηρεηξεκαηηθή δνκή - νξγάλσζε 

 ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο - ππεξεζίεο 

 εγθαηαζηάζεηο - ηερληθφο εμνπιηζκφο 

2 Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ή παξφκνησλ έξγσλ, νινθιεξσκέλσλ ή ζε εμέιημε θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (ε έλαξμή ηνπο λα είλαη εληφο ηεο ηξηεηίαο). Ο θαηάινγνο έξγσλ πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο 
εμήο πιεξνθνξίεο: 

 Α/Α έξγνπ 

 Αλαζέηνπζα Αξρή/ Φνξέαο 

 χληνκε πεξηγξαθή/ ηίηινο έξγνπ 

 Γηάξθεηα εθηέιεζεο έξγνπ (απφ - έσο) 

Σνλίδεηαη φηη ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη να έσει ςλοποιήζει επιηςσώρ ηνπιάρηζηνλ ηξία έξγα αληίζηνηρνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (επείγνπζα θξνληίδα πγεία), εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηνπιάρηζηνλ ζε 
θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο (λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο θ.ιπ.). 
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3 Παποςζίαζη ηηρ Ομάδαρ έπγος: 

Η Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) ζηειέρε νη νπνίνη 
λα πιεξνχλ ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο: 

- Σξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο πξψησλ βνεζεηψλ απφ δηεζλή θνξέα 
πηζηνπνίεζεο κε εηδηθή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν εθπαίδεπζεο 

Πξνο ηεθκεξίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ, αξθεί ε ζπκπιήξσζε  
βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο. 

Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 πεξί ηεο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψλνληαη. ε 
πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ Πξνζθέξνληνο, θαζέλα απφ απηά 
ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη 
δεζκεχεηαη γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Πξνζθέξνληα ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ελψ ζε 
πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπ νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Πξνζθέξνληα 30 εκέξεο λσξίηεξα.  

 
 

 
Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ 
 

Τπνςήθηνο αλάδνρνο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Ν.1599/1986 πεξί θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη πεξί απνδνρήο ησλ δεηνπκέλσλ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 

Υπόνορ και Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κέρξη ηηο 12/10/2016 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11:00 π.κ. ζην 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο, Γηεχζπλζε Ννζνθνκείνπ 1, ΣΚ 61100.  Η απνζθξάγηζε 

ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα 12:00κκ. απφ ηελ νξηζζείζα γηα ην ζθνπφ 

απηφ επηηξνπή. Σα απνηειέζκαηα ζα αλαθνηλσζνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε κε 

ηνλ κεηνδφηε. 

Να γίλεη αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή ε ηαχηηζε κε ηα δεηνχκελα θαη λα 

αλαθεξζεί  ν ρξφλνο παξάδνζεο ηνπο . 

Πξνζθνξά πνπ θέξεη απνθιίζεηο απφ ηα δεηνχκελα θαη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζα 

απνξξίπηεηαη. 

 

 

  Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΓΝ ΚΙΛΚΙ 
   
  ΒΛΑΥΟΤ ΜΑΡΙΑ 
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