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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     5.500 ,00  €     

 

Αριθ. Μελέτης  03/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
-Τεχνική Έκθεση  
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
- Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

 



 

 

[2] 

 

                                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Αριθ. Μελέτης  03/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.500,00 €     

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH 

 

     Με την  παρούσα μελέτη ο Δήμος   Βελβεντού πρόκειται να αναθέσει την 

παροχή  υπηρεσιών σε  Ιατρό Παιδίατρο για τις ανάγκες των  νηπίων του Παιδικού 

Σταθμού Βελβεντού, όπως   ορίζονται   στο άρθρο 9 «Ιατρική Παρακολούθηση» 

και  στην παρ. 7 του άρθρου 13  της αριθμ. 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ 4249/5-12-

2017/ τ.Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός 

Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών». Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α: 15.6117.02 με τίτλο «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 

ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ )» 

του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. Ανάλογη πίστωση θα εγγραφεί και 

στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021. 

Ο Παιδίατρος θα επισκέπτεται τον Παιδικό Σταθμό κάθε 15 ημέρες και θα καλείται 

σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 Θα υποβάλλει ανά 15 ημέρες σε ιατρική εξέταση όλα τα παιδιά και θα 

παρακολουθεί τη ψυχοσωματική και διανοητική τους ανάπτυξη. 

 Θα τηρεί καρτέλες παρακολούθησης υγείας των παιδιών σημειώνοντας τις 

παρατηρήσεις του  υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και για σοβαρά 

ζητήματα υγείας θα έρχεται σε επικοινωνία με τους γονείς. Θα υποδεικνύει τα 

μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών καθώς και την 

υγειονομική κατάσταση του Παιδικού Σταθμού. Θα διατηρεί στη δομή του Παιδικού 

Σταθμού φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και σε τακτά διαστήματα θα 

ελέγχει την καλή κατάσταση αυτού και των περιεχομένων του.  

Επίσης θα υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από 

λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες και θα εισηγείται την δυνατότητα επιστροφής στο 

σταθμό παιδιού που απουσίαζε λόγω σοβαρής ασθένειας με βάση το ιατρικό 

πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς. 

Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ιατρού-παιδιάτρου, αφορά την   

υφιστάμενη  δομή   του Παιδικού Σταθμού Βελβεντού που  αναφέρεται  στον  

παρακάτω  πίνακα  , ως εξής: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΟΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

Παιδικός 

Σταθμός 

Βελβεντού 

Παύλου 

Μελά 9 

Από 2,5 ετών έως την 

εγγραφή 

στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

 

Έως 35 νήπια  

 

Συντάχθηκε 

03/02/2021 

 

 

Ελέγχθηκε 

03/02/2021 

 

Εγκρίθηκε 

03/02/2021 

 

Λόκανα Ευθυμία 

ΤΕ 

Βρεφονηπιοκόμων/ 

Υπεύθυνη Παιδικού 

Σταθμού Βελβεντού 

 

Κούτλου Άννα 

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού 

Αν. Προϊσταμένη  Δ/νσης 

Διοικητικών & Οικονομικών  

 

 

Στεργίου Εμμανουήλ 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Αριθ. Μελέτης  03/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.500,00 € 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της αμοιβής για την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσιών του παιδιάτρου  υπολογίζεται ως εξής. 

Επίσκεψη στον Παιδικό 

Σταθμό  Βελβεντού ανά 

μήνα 

 

 

 

Σύνολο 

μηνών 

Ενδεικτική 

τιμή 

κόστους 

ανά επίσκεψη 

Ενδεικτική τιμή 

κόστους 

συνολικά 

Δύο (2)επισκέψεις 

ανά μήνα 

11 μήνες 

 
250,00 € 

5.500,00 € 

 

 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε με βάση  τις τιμές της αγοράς, τον αριθμό των 

παιδιών του Παιδικού Σταθμού, το είδος των υπηρεσιών και τη χιλιομετρική 

απόσταση του  Παιδικού Σταθμού.  

Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης και για ένα χρόνο. Η δαπάνη υπολογίζεται για έντεκα μήνες μέσα στο 

χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους, γιατί ο Παιδικός  Σταθμός  το μήνα 

Αύγουστο δεν λειτουργεί. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου  

Βελβεντού. 

 

 

Συντάχθηκε 

03/02/2021 

 

 

Ελέγχθηκε 

03/02/2021 

 

Εγκρίθηκε 

03/02/2021 

   

Λόκανα Ευθυμία 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων/ 

Υπεύθυνη Παιδικού 

Σταθμού Βελβεντού 

Κούτλου Άννα 

ΠΕ Διοικητικού- 

Οικονομικού 

Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη  Δ/νσης 

Διοικητικών & 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Στεργίου Εμμανουήλ 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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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 επαγγέλματος στην ειδικότητα Παιδίατρος. 

Ο εν λόγω γιατρός θα παρέχει υπηρεσίες στα παιδιά του Παιδικού Σταθμού 

Βελβεντού, όπως περιγράφεται  παρακάτω: 

Ο Παιδίατρος θα ασκεί  την  γενική  επίβλεψη  για  την  υγεία  των  νηπίων  στον 

Παιδικό Σταθμό Βελβεντού. 

Έχει υποχρέωση να : 

1.   Επισκέπτεται   τον σταθμό   ανά 15 ημέρες  και καλείται σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης. Οι ώρες επισκέψεων του παιδιάτρου στον σταθμό θα  

καθορίζονται  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  υπεύθυνη του Σταθμού, 

προκείμενου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και η διεξαγωγή του 

παιδαγωγικού προγράμματος. Ως ώρες και μέρες νοούνται οι ώρες και μέρες 

λειτουργίας του Σταθμού. 

2.   Υποβάλει κατά διαστήματα, όπως ορίζεται, ανά  15 ημέρες  σε ιατρική εξέταση 

όλα τα παιδιά και παρακολουθεί τη ψυχοσωματική και διανοητική τους ανάπτυξη. 

3. Τηρεί καρτέλες παρακολούθησης υγείας των παιδιών σημειώνοντας τις 

παρατηρήσεις του και υπό το πρίσμα του ιατρικού απορρήτου και για σοβαρά 

ζητήματα υγείας έρχεται σε επικοινωνία με τους γονείς. 

4.   Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή των παιδιών 

καθώς και την υγιεινή κατάσταση του Παιδικού Σταθμού. 

5.   Διατηρεί στο  σταθμό φαρμακείο με τα απαραίτητα φάρμακα και σε τακτά 

διαστήματα ελέγχει την καλή κατάσταση αυτού και των περιεχομένων του. 

6.   Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιμώδη 

νοσήματα και επιδημίες . 

7.   Εισηγείται την δυνατότητα επιστροφής στο σταθμό παιδιού που απουσίαζε 

λόγω σοβαρής ασθένειας με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από 

τους γονείς. 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  

 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 /08-06-2006/ τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη, 

 του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112 /13-7-2010/τ.Α’)  περί  ενίσχυσης  της  

διαφάνειας  με  την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014/τ.Α’) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο 

Λογιστικό» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016/τ.Α’) «Δημόσιες συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 

 
                                     

                                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΟΥ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Αριθ. Μελέτης  03/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.500,00 € 
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2014/25/EE), 

 του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145/05-08-2016/τ.Α’) περί ανάληψης 

υποχρεώσεων από τους  διατάκτες, 

 του Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) «Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», 

 της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008/τ.Β’). 

 

 Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία: 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α. -Τεχνική Έκθεση  
Β. - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Γ. - Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ. –Οικονομική Προσφορά 
 

Άρθρο 4ο :Τρόπος εκτέλεσης-Κριτήριο ανάθεσης 

Ο τρόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση 

έχοντας ως κριτήριο  τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

 

Άρθρο 5ο :Παραλαβή υπηρεσιών 

Η παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης από την οικεία επιτροπή. 

 

Άρθρο 6ο :Χρόνος εκτέλεσης εργασίας: 

 Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σύμβασης και για ένα χρόνο για τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Βελβεντού. 

 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία   αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, με τη βεβαίωση προόδου της παροχής 

υπηρεσιών και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τους εντολοδόχους, τα νόμιμα 

παραστατικά(απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ). 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και 

βάρη.  

Η αμοιβή δεν θα υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που ισχύουν. 

Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 

Οι  διαφορές  που  θα  εμφανιστούν  κατά  την  εφαρμογή  της σύμβασης  

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 

Επισκέψεις ανά μήνα 

Παιδικό Σταθμό 

Βελβεντού 

 

 

Σύνολο 

Μηνών 

Τιμή 

κόστους 

ανά επίσκεψη 

σε € 

Συνολικό 

κόστος 

σε € 

Δύο (2) επισκέψεις 

ανά μήνα  

 

 

11 μήνες 

 

 

 

  

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
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Αριθ. Μελέτης  03/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:5.550 € 

 

                                      

 

 

 

 

 


