
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΧΙΟΣ, 14/12/2015   

ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.                         Αρ. Πρωτ. :3527 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ& ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,  

2.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του 
Ν. 3463/2006 «κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-
6-2006),  

3.τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 
συµπληρώθηκαν µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,  

4.τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά 
χρηµατικά όρια,  

5.την αρ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών,  

6.τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.∆. 28/1980,  

7.Το αρ. ΦΕΚ 645/Β/1997 «προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 

µονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Απασχόλησης». 

8. το ΦΕΚ 497/Β/2002 «Πρότυπος Κανονισµός Λειτουργίας Παιδικών & 
Βρεφονηπιακών Σταθµών», άρθρο 13 «Ιατρική Παρακολούθηση»,  

9. το αρθ. 13 του Κανονισµού λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ∆∆  

10. την µε αρ. πρωτ. 2100/16-07-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.),  



11. τους οριστικούς πίνακες επιλέξιµων δοµών στους οποίους έχει 
συµπεριληφθεί το ΝΠ∆∆ στο πρόγραµµα δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελµατικής Ζωής» 2015-2016 (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.),  

12. την ανάγκη για ιατρική παρακολούθηση των βρεφών και νηπίων που 
φοιτούν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Παιδείας ∆ήµου Χίου . 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Ότι προτίθεται να αναθέσει σε Παιδίατρο την υπηρεσία «Ιατρική 
παρακολούθηση των νηπίων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθµών του ΝΠ∆∆» για χρονικό διάστηµα από 01/01/2016 έως 
31/12/2016 σύµφωνα µε τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των Παιδικών 
Σταθµών . Οι παιδικοί σταθµοί που βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΝΠ∆∆ 
είναι επτά , ήτοι τρείς στην πόλη και τέσσερεις στην Περιφέρεια (Βροντάδος, 
Καλλιµασιά, Καρδάµυλα, Καµπόχωρα ) και τα παιδιά που φιλοξενούνται 
ανέρχονται στα 320. 

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.Ο Παιδίατρος των Παιδικών Σταθµών επισκέπτεται το σταθµό µία φορά την 
εβδοµάδα και καλείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

2.Yποβάλλει κατά διαστήµατα και κατ΄ ελάχιστο µία φορά µηνιαίως σε ιατρική 
εξέταση όλα τα παιδιά και παρακολουθεί τη ψυχοσωµατική και διανοητική 
τους ανάπτυξη. Σε συνεργασία µε τους γονείς παρακολουθεί την τήρηση των 
υποχρεώσεων των εµβολιασµών και εξετάζει έκτακτα περιστατικά µετά από 
υπόδειξη των διδασκόντων.  

3.Tηρεί 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.Yποδεικνύει τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την υγιεινή των 
παιδιών καθώς και την υγειονοµική κατάσταση των Παιδικών Σταθµών. 

5.Αποφαίνεται για το κατά πόσον είναι πλήρες το φαρµακείο εκάστου παιδικού 
και εισηγείται την συµπλήρωσή του µε τα απαιτούµενα φάρµακα. 

6.Yποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από 
λοιµώδη νοσήµατα και επιδηµίες και αναπτύσσει δραστηριότητες αγωγής 
υγείας σε συνεργασία µε το προσωπικό και τους γονείς.  

7.Eλέγχει την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων των παιδικών σταθµών.  

8.Kαθορίζει σε συνεργασία µε την υπεύθυνη των παιδικών σταθµών το 
ηµερήσιο διαιτολόγιο των παιδιών.  

9.Eισηγείται την δυνατότητα επιστροφής στο σταθµό παιδιού που απουσίαζε 
λόγω σοβαρής ασθένειας µε βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκοµίζεται 
από τους γονείς. Εισηγείται την παραµονή άρρωστου παιδιού στο σπίτι για 
όσο χρονικό διάστηµα κρίνει απαραίτητο ώστε να προφυλάξει τα υπόλοιπα 
παιδιά. 

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.  

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της αµοιβής 
για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου στους Π.Σ του ΝΠ∆∆ 
υπολογίζεται ως εξής: 

α/α Είδος 
παρεχόµενης 

Υπηρεσίας 

Ηµέρες 

Απασχόλησης 

το µήνα στο  

σύνολο των  

σταθµών 

Σύνολο  

Ηµερών  

Απασχόλησης 

(έως 11 µήνες) 

στο σύνολο των 
σταθµών 

Ενδεικτι 

κός 

Προϋπολ. 

Μηνιαίας  

αποζηµίωσης 

Ενδεικτικ

ός 

Προϋπο- 

λογισµός. 

Συνολικής 

αµοιβής 

1 Ιατρική 

παρακολούθηση  

Παιδιάτρου 

4 Έως 308 1.273,00 

ευρώ 

14.000,00 

ευρώ 

Για το συγκεκριµένο είδος υπηρεσίας δεν προβλέπεται Φ.Π.Α. (N. 3842/2010 –
ΦΕΚ 58/Α/2010, ΠΟΠ 1100/24-06-2010). Η πληρωµή του αναδόχου θα 
γίνεται τµηµατικά και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.: 00-6117.001  



Κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά.  

Η πηγή χρηµατοδότησης για την παραπάνω υπηρεσία ορίζεται από πόρους της 
δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής».  

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από έναν ιατρούς να 
υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

Η παρούσα πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
(chioscity.gr). 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλλουν την προσφορά τους στα 
γραφεία του ΝΠ∆∆ (Μιχάλων 7-Χίος 82132) ενώπιον του Προέδρου 
του ΝΠ∆∆ και των προϊσταµένων ∆ιεύθυνσης έως την Παρασκευή 
18/12/2015 έως τις 12.30 µµ. Μετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης 
των προσφορών θα ακολουθήσει η αποσφράγιση αυτών.  

 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

                                                                

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 


