
 

 
 
 
 
                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων 
στους παιδικούς    σταθµούς του ∆ήµου Καρπενησίου. 
 
Για την οµαλή λειτουργία των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Λαµιέων κρίνεται 
απαραίτητη η Ιατρική παρακολούθηση 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 και λειτουργίας 

Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας», άρθρο 6 «Περί 
προσωπικού», και άρθρο 7 «Καθήκοντα προσωπικού». 

 
3. Tο ΦΕΚ 4249/τΒ/2017 «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Παιδικών & 

Βρεφονηπιακών Σταθµών», άρθρο 9 «Ιατρική Παρακολούθηση». 
 
4.      Την αρ.95/2018 απόφαση ∆.Σ Καρπενησίου περι « Τροποποίησης κανονισµού  

       λειτουργίας Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Καρπενησίου»   
                                                 
                                          ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Αντικείµενο της εργασίας που θα  ανατεθεί  είναι η παροχή  υπηρεσιών  ιατρικής  
παρακολούθησης της υγείας των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθµούς 
του ∆ήµου Καρπενησίου. 
 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Ως  τόπος  παροχής  υπηρεσίας   ορίζεται ο  χώρος   όπου  φιλοξενούνται  τα  παιδιά  
 των  παιδικών σταθµών του ∆ήµου Καρπενησίου. 
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                                  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
   Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα : 
- Πτυχίο ιατρικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, 
- Ειδικότητα Παιδιάτρου και 
-  Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του παιδιάτρου. 
 
Υποχρεώσεις Παιδιάτρου 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου αφορούν στην ιατρική παρακολούθηση της υγείας των 
παιδιών και την τήρηση φακέλου υγείας αυτών και ειδικότερα: 
 
1.Εξετάζει ανά 15 ηµέρες τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους,  
σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του/ της στην ατοµική καρτέλα κάθε παιδιού  
σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις του και υπό το πρίσµα του ιατρικού απορρήτου και για  
σοβαρά ζητήµατα υγείας έρχεται σε επικοινωνία µε τους γονείς. 
 
2) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθµό παιδιού που 
απουσίασε από σοβαρή ασθένεια, µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που 
προσκοµίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. 

3) Υποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των 
παιδιών και για την υγειονοµική κατάσταση των Σταθµών. ∆ιατηρεί σε κάθε 
Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό 
πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 

4)∆ιατηρεί σε κάθε Σταθµό πρόχειρο φαρµακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο 
περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. 

5)Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενηµερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές µε 
θέµατα υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές µέσα στη σχολική 
χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιµο λόγω 
κάποιου έκτακτου περιστατικού. 
 
Οι ώρες επισκέψεων του παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθµούς θα καθορίζονται 
κατόπιν συνεννόησης µε την υπεύθυνη λειτουργίας της κάθε δοµής προκειµένου να 
διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία και η διεξαγωγή του παιδαγωγικού προγράµµατος.  
Ως ώρες και µέρες νοούνται οι ώρες και µέρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών. 
 
∆ιάρκεια 
Η ενδεικτική διάρκεια της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως και 
τον ∆εκέµβριο 2019  ( λήξη οικονοµικού  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 21 ∆εκεµβρίου 2019 το συνολικό κόστος της αµοιβής ανέρχεται στο 
ποσό των 2.700,00€ ως εξής: 
 

                                           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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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 12 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 
20 / 12 / 2019. 
Για το συγκεκριµένο είδος υπηρεσίας δεν προβλέπεται ΦΠΑ (Ν.3842 / 2010 – ΦΕΚ 58 / 
Α / 2010/ΠΟΠ 1100 /24-6-2010). 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά και θα καλυφθεί από τον Κ. Α. 
Ε.15.6117.007 « Αµοιβή παιδιάτρου για την παροχή υπηρεσιών στα νήπια    
 
Αντίστοιχη δαπάνη θα προβλεφτεί και για το έτος 2019. 
 

Η αρµόδια υπάλληλος 
 
 
 

    Αγγελική Μπέσσα 
 
 
 





 
          
 
 




