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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της δομής  ΚΔΑΠ ΜΕΑ 

Χίου  «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ» θα συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσίας παθολόγου για τη διενέργεια 
ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης 
αντιγόνων COVID-19 (rapid test) για τους εργαζόμενους στη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» 
σύμφωνα με την από 09/07/2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού που σας επισυνάπτουμε. 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα 
στην Τεχνική περιγραφή, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.408,00 € και θα 
καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 
2021 και στον ΚΑ 60-6117.004 «Αμοιβή παθολόγου για τις ανάγκες προγράμματος ΚΔΑΠ ΜΕΑ 
Χίου - «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ». 

Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφορά σας στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, 
Δημοκρατίας 2, Χίος, μέχρι και την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, και η οποία θα πρέπει να 
περιέχει: 
1) Οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας 

(τηλέφωνο, Fax, e-mail). 

2) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμο Πανεπιστημίων εξωτερικού με 
αναγνώριση. 

3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος με ειδικότητα παθολόγου. 

4) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 για τη συναίνεση στην επεξεργασία των απαραίτητων 
προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια ισχύος του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών 
δεδομένων (GDPR). 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ.8 Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της από 07/6/2021 
Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για 
την «Παροχή υπηρεσίας Ιατρού Παθολόγου στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου - ΠΕΡΙΒΟΛΙ», τους οποίους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Ο  Αντιδήμαρχος Χίου 
 
 

Γεώργιος Μπελέγρης 


