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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στον Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας λειτουργούν οι Παιδικοί Σταθμοί ως υπηρεσία του
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών διέπεται από τον Πρότυπο Κανονισμό
Λειτουργίας ΦΕΚ 4249 τ. Β’/5-12-2017 σύμφωνα με την αριθμ.56/2019 απόφαση
του ΔΣ «Περί έγκρισης κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών
Σταθμών του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας».
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού αποτελεί παράλληλη
υποχρέωση των Παιδικών Σταθμών η παρακολούθηση και περιφρούρηση της
υγείας των εγγεγραμμένων νηπίων. Η τήρηση φακέλου υγείας πραγματοποιείται
από γιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας.
Επίσης στις ετήσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την ένταξη στο
Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για τις οποίες
ο Δήμος μας υποβάλλει αιτήσεις ένταξης, στις ελάχιστες παροχές προς τα νήπια
και βρέφη συγκαταλέγεται και η ιατρική παρακολούθηση των εγγεγραμμένων
παιδιών.
Λαμβάνοντας υπόψη :





το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περ.38 της
παρ.1 του άρθρου 377 του Ν,4412/2016,
τις διατάξεις του άρθρου58 του Ν.3852/2010,
τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
τις διατάξεις του Ν.4605/2019,

Για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί
στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και εφόσον είναι σύμφωνη με τις
προδιαγραφές της μελέτης.
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα στις τρέχουσες τιμές
ανάθεσης και δεν θα τροποποιηθεί σε περίπτωση μη λειτουργίας ή
διαφοροποίησης χώρου Παιδικού Σταθμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου από ιδίους πόρους για το
οικονομικό έτος 2020-2021 και συγκεκριμένα τον ΚΑ 15.6117.0001 «ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ» υπολογίζεται στο ποσό των
2.864,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η σχετική πίστωση θα βαρύνει το

έτος 2020 με το ποσό των 1.041,60€€ και το έτος 2021 και με το ποσό των
1.822,80€.
Ο χώρος απασχόλησης θα είναι τα κτίρια που στεγάζονται οι Παιδικοί Σταθμοί.
Αντικείμενο της ανάθεσης :
Α) Τις κατά νόμο υπηρεσίες του Ιατρού Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς του
Δήμου, όπως προβλέπονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249 τ. Β’/5-12-2017) σύμφωνα με
την αριθμ.56/2019 απόφαση του ΔΣ «Περί έγκρισης κανονισμού Λειτουργίας
Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας» και σε
περιπτώσεις έκτακτων αναγκών υποχρεούται να προσέρχεται άμεσα στις
εγκαταστάσεις των Παιδικών Σταθμών.
Β) Θα τηρεί τα κατά νόμο βιβλία και φακέλους υγείας των παιδιών των Παιδικών
Σταθμών και θα ενημερώνει άμεσα την Προϊσταμένη των Παιδικών Σταθμών για
τις τυχόν παρατηρήσεις του και υποδείξεις του που αφορούν την πρόληψη και την
εξασφάλιση της υγείας των παιδιών των Παιδικών Σταθμών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ:
Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς
Σταθμούς με επίσκεψη ανά δεκαπενθήμερο σε κάθε Παιδικό Σταθμό του Δήμου ή
συχνότερα εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο σε κάθε σταθμό.
Τήρηση Φακέλου Υγείας για κάθε παιδί με καταγραφή όλων των παρατηρήσεων
και δεδομένων.
Συνεργάζεται και ενημερώνει την Προϊσταμένη
του αυτοτελούς τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αμφίκλειας –
Ελάτειας για όλα τα ζητήματα υγείας που αφορούν την υπηρεσία του.
Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για
την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών.
Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο
περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του.
Στα πλαίσια των τακτικών επισκέψεων, καλεί σε συγκεντρώσεις τους γονείς προς
ενημέρωση, τουλάχιστον 3 φορές, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και
όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εκπαιδεύει το σύνολο των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου
Αμφίκλειας-Ελάτειας για την παροχή πρώτων βοηθειών ,τουλάχιστον μία φορά
κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Παρακολουθεί συνεργαζόμενος/η με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την
Ψυχολόγο, εφόσον υπηρετούν, την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των
παιδιών.
Υποδεικνύει εγγράφως τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από
λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες.
Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Παιδικό Σταθμό παιδιού που
απουσίαζε από σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που
προσκομίζεται από τους γονείς και τη προσωπική του εξέταση.
Προτείνει ενδεικτικό διαιτολόγιο των παιδιών βασισμένο
παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Γενικά

στις

σύγχρονες

Ασκεί τη γενική επίβλεψη για την υγεία των παιδιών.
Υποχρέωση είναι να α) Συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από τις κείμενες διατάξεις για την υγεία των παιδιών και την υγειονομική
κατάσταση των Παιδικών Σταθμών. β) Τηρεί και ενημερώνει τον φάκελο υγείας
των παιδιών. γ) Ο ελάχιστος αριθμός επισκέψεων θα είναι δύο φορές το μήνα και
θα πρέπει να εξετάζονται τα παιδιά. ε) Κάθε φορά που κάποιο παιδί είναι αδιάθετο,
θα πρέπει ο παιδίατρος να κρίνει αν το παιδί μπορεί να παραμείνει ή να αναρρώσει
εκτός παιδικού σταθμού καθώς και το χρόνο ανάρρωσης.
Τόπος παροχής υπηρεσιών
Ως τόπος παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος όπου φιλοξενούνται τα παιδιά των
Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (με συνολική δυναμικότητα
παιδιών 109) και συγκεκριμένα :


Παιδικός Σταθμός Κάτω Τιθορέας 35 νήπια



Παιδικός Σταθμός Αμφίκλειας 44 νήπια



Παιδικός Σταθμός Ελάτειας

30 νήπια

Ο αριθμός των παιδιών που θεωρείται ο μέγιστος δυνατός είναι πιθανό να
μεταβληθεί με φθίνουσα πορεία κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.
Οι δαπάνες μετακίνησης θα επιβαρύνουν τον συμβαλλόμενο (ΙΑΤΡΟ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ).
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών
Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται από την 01/09/2021 έως
31/07/2021 (εκτός από τον μήνα Αύγουστο που δεν λειτουργούν οι
Παιδικοί Σταθμοί)
Η εκτέλεση του έργου του Παιδιάτρου συνδέεται με την λειτουργία και το ωράριο
εργασίας των Παιδικών Σταθμών, βάση του κανονισμού λειτουργίας αυτών. Οι
υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του κάθε Παιδικού Σταθμού με επιτόπιες
επισκέψεις όπου θα γίνεται ο παιδιατρικός έλεγχος των παιδιών.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Για την συνολική διάρκεια της παρασχεθείσας υπηρεσίας το συνολικό κόστος της
αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 2.864,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ως
εξής :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
35,00/ΕΠΙΣΚΕΨΗ Χ 2
μηνιαίες επισκέψεις σε 3
Παιδικούς Σταθμούς χ 11
μήνες (4 μήνες για το
έτος 2020 και 7 μήνες για
το έτος 2021)

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 2020-2021

24%

35,00χ2=70,00 χ 3 =
210,00 χ 11 = 2.310,00
χ 24% =2.864,40 €

Το τελικό ποσό της σύμβασης θα προκύψει από το προσφερόμενο μηνιαίο και
ωριαίο αντίτιμο επί το συνολικό αριθμό των μηνών, από 01/09/2020 έως και
31/07/2021.

Ειδικότερα η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό των 2.864,40 € (έτος 2020 το ποσό
των 1.041,60€ & έτος 2021 το ποσό των 1.822,80€).
Τρόπος καταβολής αμοιβής
1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, μετά την έκδοση του
σχετικού παραστατικού.
2. Η αμοιβή υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για την ανάθεση της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα
εξής δικαιολογητικά :
α) Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής
β) Άδεια άσκησης του επαγγέλματος παιδιάτρου
γ) Εγγραφή στον ιατρικό σύλλογο
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Κάτω Τιθορέα

07/07/2020

Η Προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας
κ. Κων/να

Χριστοδούλου

