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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Παροχή υπηρεσιών διατροφολόγου για την διατροφή των νηπίων στους
παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Καρπενησίου
Για την οµαλή λειτουργία των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Καρπενησίου κρίνεται
απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών σε θέµατα διατροφής των νηπίων που
φιλοξενούνται, όπως άλλωστε ορίζεται από:
1.

Το αρ. ΦΕΚ 645/Β/1997 «προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Απασχόλησης.

2.

Το αρ. ΦΕΚ 1519/Β/2002 «προϋποθέσεις ίδρυσης
Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας»,
προσωπικού», και άρθρο 7 «Καθήκοντα προσωπικού».

3.

4.

5

και λειτουργίας
άρθρο 6 «Περί

Το αριθµ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως
αυτή κάθε φορά ισχύει.
Tο ΦΕΚ 4249/τΒ/2017 «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας
Βρεφονηπιακών Σταθµών», άρθρο 10 «∆ιατροφή Παιδιών».

Παιδικών

&

Την αρ.95/2018 απόφαση ∆.Σ Καρπενησίου περι « Τροποποίησης κανονισµού
λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Καρπενησίου» και συγκεκριµένα το
άρθρο 10.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείµενο της εργασίας που θα ανατεθεί είναι η παροχή υπηρεσιών που αφορά την
διατροφή των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου
Καρπενησίου.
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως τόπος παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος
των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Καρπενησίου.

όπου φιλοξενούνται τα παιδιά

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα :
- Πτυχίο διατροφής διαιτολογίας ,
- Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
Υποχρεώσεις ∆ιατροφολόγου
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αφορούν την διατροφή των παιδιών και σύµφωνα µε .
Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), είναι :
1.Η παροχή υπηρεσιών στο σχεδιασµό, προγραµµατισµό και στην εκτέλεση του
προγράµµατος διατροφής των βρεφών και νηπίων του σταθµού.
2. Βοηθά και συµβουλεύει το προσωπικό που εµπλέκεται καθοιονδήποτε τρόπο στην
προπαρασκευή, παραλαβή και διακίνηση τροφίµων σε θέµατα διατροφής και
διατροφολογίας.
3.Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται µε τους γονείς για θέµατα
σχετικά µε τη διατροφή.
4. Συµµετέχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα/ διαλέξεις που τυχόν οργανώνει ο
Παιδικός Σταθµός για τα θέµατα σωστής διατροφής και καταπολέµησης θεµάτων
δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής). Τέλος,
συνεργάζεται µε τον/την Παιδίατρο του Σταθµού και το παιδαγωγικό προσωπικό.
5.Το πρόγραµµα του διαιτολογίου αναρτάται σε εµφανές σηµείο του Σταθµού, ώστε να
ενηµερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για τη χορήγηση στα
παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκοµικών
προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η µη
χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά
γλυκαντικές ουσίες, αυξηµένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.

∆ιάρκεια
Η ενδεικτική διάρκεια της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως και
31/7/2019(λήξη σχολικού έτους).
∆ιευκρινίζετε ότι για το διάστηµα από 1-8-2018 έως 31/8/2018 οι Παιδικοί Σταθµοί του
∆ήµου Καρπενησίου, θα παραµείνουν κλειστοί.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη συνολική διάρκεια της παρεχόµενης υπηρεσίας (από την υπογραφή της
σύµβασης έως και 31 Ιουλίου 2019(λήξη σχολικού έτους) το συνολικό κόστος της
αµοιβής ανέρχεται στο ποσό των ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Ώρες
απασχόλ
ησης/
Είδος
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α/
στο
παρεχόµενης
α
υπηρεσίας
σύνολο
των
παιδικών
σταθµών

1

2

3

Υπηρεσία
∆ιατροφολόγου

Υπηρεσία
∆ιατροφολόγου

Υπηρεσία
∆ιατροφολόγου

Σύνολο
∆ιάρκεια
ωρών
Προϋπολογ
απασχόλη
Προϋπολογισµ
απασχόλη
σης
ισµός
ός
σης
ανώτερης
στο
συνολικής
στο
σύνολο
ωριαίας
αµοιβής (€)
σύνολο
των
αποζηµίωσ
των
παιδικών
ης (€)
παιδικών
σταθµών
σταθµών
Από την
ηµεροµηνία
υπογραφής
της
σύµβασης
εως 31-72018

24

8

Από 1-92018
εως 31-122018

32

8

Από
6/1/20192018 έως
31/7/2019
(λήξη σχολ.
έτους
2018-2019)

56

8

16,00

16,00

384,00

512,00

16,00

896,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.792,00

Φ.Π.Α. 24%

430,08

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

2.222,08

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώσουν την προσφορά τους και το αντίτιµο των
υπηρεσιών τους αναγράφοντας ευκρινώς Α την προσφερόµενη τιµή Ανά µήνα καθώς
και Β το συνολικό ποσό για το χρονικό διάστηµα των 14 µηνών.
Το τελικό ποσό της σύµβασης θα προκύψει από το προσφερόµενο µηνιαίο αντίτιµο επί
το συνολικό αριθµό των µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως τις
31 / 07 / 2019
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.
15.6117.008.
Αντίστοιχο ποσό θα προβλεφτεί και για το οικονοµικό έτος 2019.

Η αρµόδια αντιδήµαρχος
Γεωργία Γκαρίλα

