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CPV:85121291-9 (Παιδιατρικές Υπηρεσίες)

  ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ              
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΛΟΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

         Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Δη-

μοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Φ.Ε.Κ. 4249/Β / 5 - 12 – 2017 της κείμενης νομοθε-

σίας, έχουμε την υποχρέωση απασχόλησης παιδιάτρου στον  Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης Αίγι-

νας και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό στον Κοντό Αίγινας,  ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές

αναφέρονται στην παραπάνω νομοθεσία και παραθέτονται παρακάτω. Το σύνολο των παιδιών για το

έτος 2022-2023 στον Σταθμό της Χλόης ανέρχεται σε 40 (σαράντα) παιδιά με πιθανή προσαύξηση

10% και στον Σταθμό στον Κοντό 37 (τριάντα επτά) παιδιά με πιθανή προσαύξηση 10%. Ο χρόνος

απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2022. Θα επισκέπτεται τον κάθε

Σταθμό κάθε 15 ημέρες και θα παραμένει εκεί για να ασκήσει τα καθήκοντα του πέντε ώρες κάθε

φορά . Η άσκηση των καθηκόντων του παιδιάτρου θα γίνεται στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης

Αίγινας και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό στον Κοντό Αίγινας. Η παροχή υπηρεσιών του παιδιάτρου θα

αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα γίνει με τα όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία

( ΚΥΑ 41087/ 2017 (Φ.Ε.Κ. 4249/Β / 5 - 12 – 2017) ).  Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που έχουν πτυχίο ή

δίπλωμα  Ιατρικής Σχολής και Ειδικότητας Παιδιάτρου, έχουν άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

και έχουν προϋπηρεσία συναφή με την ειδικότητα.

        Τονίζουμε ότι η παραπάνω εργασία είναι πολύ σημαντική γιατί αφορά την υγεία ευαίσθητου πλη-

θυσμού, ήτοι παιδιών γεγονός που την κάνει άκρως απαραίτητη για τη δημόσια υγεία.
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Α. Περιγραφή των προς διενέργεια εργασιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους Σταθμούς, 

αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος

επιθυμούμε να επισκέπτεται το Σταθμό εβδομαδιαία.

       Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακο-

λουθεί το παιδί εντός των Σταθμών και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του 

στους Σταθμούς. 

   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.      

       Ο Παιδίατρος υποχρεωτικά μετέχει στην Επιτροπή μαζί με τον / την Προϊστάμενο / Προϊσταμένη, 

η οποία συντάσσει το διαιτολόγιο των παιδιών,  που καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδια-

τρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή. Ως 

βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην 

υπ’αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά 

ισχύει. 

      Ο Παιδίατρος που συμβάλλεται με τους  Σταθμούς με σύμβαση έργου έχει επίσης τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις:

α) Επισκέπτεται τον κάθε Σταθμό κάθε 15 ημέρες, εξετάζει τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή 

τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του/ της στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.

β) Παρακολουθεί, συνεργαζόμενος με τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Ψυχολόγο, εφόσον υπηρε-

τούν, την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.

γ) 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.

δ) 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. 

         Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του παιδιάτρου για το διάστημα από την

υπογραφή της  σύμβασης έως 31 Ιουλίου  2022,  ορίζεται  σε τέσσερις  χιλιάδες  ευρώ (4.000,00 €)

συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20% για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στη Χλόη Αίγινας

και  τέσσερις  χιλιάδες  ευρώ (4.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένης  της  παρακράτησης  20% για  τον

Βρεφονηπιακό Σταθμό στον Κοντό Αίγινας. 

Η παιδίατρος θα επισκέπτεται τον κάθε Σταθμό κάθε 15 ημέρες που θα παραμένει για να ασκήσει τα 

καθήκοντά της πέντε ώρες κάθε φορά προκειμένου να εξετάσει σαράντα παιδιά με πιθανή 

προσαύξηση 10% στον Σταθμό της Χλόης  και τριάντα επτά παιδιά με πιθανή προσαύξηση 10% στον

Σταθμό του Κοντού Αίγινας.
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Χρονική περίοδος σύμβασης: Σεπτέμβριος 2022 έως 31 Ιουλίου 2023.

20 επισκέψεις σε κάθε Σταθμό * 200€ (5 ώρες * 40€/ώρα) = 4.000€ για κάθε Σταθμό ήτοι 8.000
ευρώ σύνολο.

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε με βάση τις τιμές αγοράς, προηγούμενες αντίστοιχες συμβάσεις

του  Δήμου,  τον  αριθμό  των  παιδιών  στον  παιδικό  και  βρεφονηπιακό  σταθμό  μας,  το  είδος  των

υπηρεσιών και τη χιλιομετρική απόσταση του κάθε Παιδικού Σταθμού. 

 Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη  της  σύμβασης  είτε  τμηματικά  και αφού

προσκομιστούν  στο Δήμο από  τον παιδίατρο νόμιμα παραστατικά (Απόδειξη ή δελτίο παροχής

υπηρεσιών).  Στο  ποσό  της  αμοιβής  συμπεριλαμβάνονται  έξοδα  μετακίνησης  ή  διαμονής  και  οι

βαρύνοντες τον παιδίατρο φόροι και βάρη.   

    Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  πόρους  του   Δήμου  και  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του

έτους  2022-2023.     

Β. Επιθυμητή  ημερομηνία  διενέργειας  των  παραπάνω  εργασιών

      Οι   εν  λόγω   παροχές  υπηρεσίας,   στα  διαστήματα  που  αναφέρονται  παραπάνω,  θα

πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης  με την προϊσταμένη του τμήματος και θα διαρκέσουν από

την υπογραφή της σύμβασης  έως  και  31 Ιουλίου  2023.       

 

                                                                                                                Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

                                                                                                           ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

                                                                                          

                                                                                                                          ΣΟΦΙΑ  ΧΑΤΖΙΝΑ

                                                                                                              ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
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