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ΜΕΛΕΤΗ 

  
 
«Παροχή υπηρεσιών ενός  (1) Ιατρού  Παιδιάτρου , για τον Παιδικό Σταθμό 
Ψαχνών έτους 2017-2018» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.440,00 € ( Κ.Α 15-6117.001) 
CPV : 85121291-9 (Παιδιατρικές Υπηρεσίες) 
Για το έτος 2017 πίστωσ η στο ΚΑ 15 -6117.001 ποσό 300,00 € και το υπόλοιπο 
ποσό 3.140,00€ θα πιστώσει τον παραπάνω ΚΑ στο έτος 2018. 
Σημειώνεται ότι η αμοιβή των ιατρών δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.  
 
 
  
 
 
 
                                                              Ψαχνά, 17/11/2017                                                               
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ 

 
ΡΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                     ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχ ής υπηρεσιών ενός  (1)              
Ιατρού Παιδιάτρου, για τις ανάγκες του  Παιδικού Σταθμού Ψαχνών και 
συγκεκριμένα, η ιατρική παρακολούθησ η των παιδιών που φιλοξενούνται στον 
παιδικό σταθμό Ψαχνών  του ΝΠΔΔ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ                                   
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : 
1. Η Ιατρική Παρακολούθηση των παιδιών, που φιλοξενούνται στον παιδικό 
σταθμό Ψαχνών.  
Για τους Παιδικούς Σταθμούς η υποχρέωση ιατρού παιδιάτρου, προβλέπεται από το 
άρθρο 13 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22 -04-2002/Β΄) σύμφωνα με το 
οποίο είναι απαραίτητη η συνεργασία με παιδίατρο διότι όπως αναφέρεται «η 
παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, προς 
την αντίστοιχη οικογενειακή, του νομι κού προσώπου και ενεργείται από παιδίατρο 
είτε του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε συνεργάτη του νομικού προσώπου ο 
οποίος επισκέπτεται αυτόν μια (1) φορά την εβδομάδα.  οποίος επισκέπτεται αυτόν μια (1) φορά την εβδομάδα.  
Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενημερώνεται από το γιατρό. Μία (1) 
φορά το μήνα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με τα 
θέματα υγιεινής των παιδιών».  
2. Η Τήρηση των Καρτελών Υγείας των φιλοξενούμενων παιδιών  στον Παιδικό 
Σταθμό, αλλά και η άμεση ενημέρωση των Υπευθύνων τους για τις τυχόν 
παρατηρήσεις του  και  υποδείξεις του που αφορούν την πρόληψη και την 
εξασφάλιση της υγείας των παιδιών στην  εν λόγω δομή.  
3. Εάν χρειαστούν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις είναι υποχρεωμένος να 
παραπέμπει τα παιδιά σε κρατικά ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και να 
ενημερώνετ αι για το αποτέλεσμα των εξετάσεων που υπέδειξε καθώς και να 
ενημερώνει τις σχετικές καρτέλες τους.  
Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας του γιατρού – παιδιάτρου, αφορά τον 
παιδικό σταθμό, που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα και για τον αριθμό των 
παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτόν, ως εξής:  

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ  ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

2017 2017 
1 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΨΑΧΝΩΝ  
2,5 Ετών έως την 

ημερομηνία εγγραφής 
τους στην 

υποχρεωτική 
εκπαίδευση  

49 

                                                                      Ψαχνά, 17/11/2017  
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ  

 
ΡΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                      ΜΥΤΑΛΑ – ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ (1) CPV 85121291 -9:  
Α/Α  Επίσκεψη στον 

Παιδικό Σταθμό  
Κόστος  
2017  
ευρώ  

 Κόστος 2018  
ευρώ  

Συνολικό 
κόστος  
ευρώ  

1  Παροχή 
υπηρεσιών 
Παιδιάτρου στον 

300,00 €  
2 επισκέψεις 
Χ 5ώρες Χ1 

3. 140 ,00 €  
2 επισκέψεις 
Χ5ώρες Χ1 δομή 

3. 440 ,00 €   
 
 Παιδιάτρου στον 

Παιδικό Σταθμό 
Ψαχνών . 
Δύο(2) 
επισκέψεις 
(ομιλία με 
ενημερωτικό 
χαρακτ ήρα 
συνάντηση με 
τους γονείς) 
εκτός ωραρίου 
λειτουργίας του 
σταθμού κατά τη 
διάρκεια του 
έτους 2018  
 

Χ 5ώρες Χ1 
δομήΧ1 μήνα 
Χ 30 ,00 €  
 

Χ5ώρες Χ1 δομή 
Χ10 μήνες  
Χ30,00 €  
 
 
 
 
2 ομιλίες Χ1 δομή 
Χ70,00 €=140,00 €        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
                                                              Ψαχνά, 17/11/2017                                                                
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.ΜΕ  

 
ΡΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                      ΜΥΤΑΛΑ –  ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της συγγραφής 
Αντικείμενο της ανάθεσης θα είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας από γιατρό, με την 
απαραίτητη άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλμ ατος στην ειδικότητα: 
Παιδίατρος. Ο εν λόγω Ιατρός θα παρέχει υπηρεσίες, όπως περιγράφονται 
παρακάτω: 
   Ασκεί τη γενική επίβλεψη για την υγεία των παιδιών στον παιδικό Σταθμό 
Ψαχνών. 
Υποχρέωση είναι: 
1) Επισκέπτεται δυο (2) φορές τον μήνα τον παιδικό Σταθμό Ψαχνών . 1) Επισκέπτεται δυο (2) φορές τον μήνα τον παιδικό Σταθμό Ψαχνών . 
2) Επισκέπτεται δύο (2) φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τον Παιδικό 
Σταθμό για να ενημερώσει τους γονείς πάνω σε θέματα υγείας ή υγιεινής που 
αφορούν τα φιλοξενούμενα παιδιά. 
3) Υποβάλλει σε ιατρική εξέταση όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά  και παρακολουθεί 
τη διανοητική και σωματική τους ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τους 
γονείς/κηδεμόνες ελέγχει για τη τήρηση των υποχρεώσεων των εμβολιασμών τους 
και εξετάζει έκτακτα περιστατικά μετά από υπόδειξη των γονέων ή των 
παιδαγωγών. 
4) Τηρεί τις καρτέ λες παρακολούθησης της υγείας των βρεφών/νηπίων/παιδιών 
υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και για σοβαρά ζητήματα υγείας έρχεται σε 
επικοινωνία πρώτα με τους γονείς/κηδεμόνες. 
5) Συμβουλεύει τους παιδαγωγούς για το τι ενέργειες πρέπει να κάνουν όταν ένα  
παιδί είναι άρρωστο και βρίσκεται εκείνη την ώρα στο σταθμό. 
6) Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών 
καθώς και για την άψογη υγειονομική κατάσταση του σταθμού. 
7) Διατηρεί στο Σταθμό φαρμακείο με τα κατά την κρίση του απαραίτητα φάρμακα 
και ελέγχει κατά διαστήματα την καλή κατάσταση του φαρμακείου. 
8) Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από 8) Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από 
λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής υγείας 
για αυτούς σε συνεργασία με τ ο προσωπικό και με τους γονείς/κηδεμόνες. Καλεί 
σε συγκεντρώσεις τους γονείς/κηδεμόνες προς ενημέρωση, όταν αυτό απαιτείται. 
9) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθμό των παιδιών που 
απουσίαζαν από σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητ ικό που 
προσκομίζεται από τους γονείς/κηδεμόνες και τη προσωπική εξέταση. 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



 - Το άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 72 
του Ν.3852/2010  
-  Τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016  
 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία:  
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
Α. Προϋπολογισμός μελέτης  
Β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
Γ. Τεχνική περιγραφή -μελέτη  
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Από την υπογραφή της σύμ βασης και για ένα έτος, με εξαίρεση τον μήνα Από την υπογραφή της σύμ βασης και για ένα έτος, με εξαίρεση τον μήνα 
Αύγουστο του έτους 201 8 , τον οποίο παραμένει κλειστός ο παιδικός σταθμός.  
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
Είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών του άρθρου 1 
του παρόντος.  
 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο εντολέας οφείλει:  
Α) να εξοφλήσεις τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος από την ημερομηνία έκδοσης τους και αφού προσκομιστούν στο Δήμο 
από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη ή δελ τίο παροχής 
υπηρεσιών κλπ.).  
Β) Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων που 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίησης της ανατιθέμενης εργασία ς.  
 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία  
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγο νός που είναι       Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγο νός που είναι 
αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 
επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγι ά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 
τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία 
προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λ όγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  
 Ο όρος περί ανωτέρας βί ας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα.  
 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
 Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
 
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμή ς Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμή ς 
Για την παροχή της παραπάνω εργασίας  η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
3.440,00ευρώ , για το διάστημα ισχύος της εντολής. Στο ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση  για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής  .  
 
 
 
 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
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Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δα σμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων 
και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της παροχής υπηρεσίας.  
 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά ξεις.                      
 
 
                                                              Ψαχνά, 17/11/2017                                                                
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΗ.Κ.ΑΔΙ.Μ Ε 
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