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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 

Στον Δήμο Χίου  λειτουργεί η δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «Περιβόλι»  στο πλαίσιο 

της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για τη σχολική 

περίοδο 2019-2020.(Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 57382/30-5-2019 «Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης 

“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2019-2020, 

συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού 

Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» 

(ΦΕΚ 2119/τ.Β΄/06-06-2019). 

Η δομή στεγάζεται στη περιοχή Αγία Τριάδα , Κοφινά στην πόλη της Χίου.  

Στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ , απασχολούνται 22 άτομα με αναπηρία (νοητική στέρηση και 

αναπηρία) σε καθημερινή βάση, από τις 7 π.μ. έως και τις 3 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής). Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να απασχολήσει η δομή 

ανέρχεται σε 30 άτομα, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της.  

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της δομής απαιτείται η παροχή 

υπηρεσιών   Παθολόγου   (Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή 

ισότιμο Πανεπιστημίων του εξωτερικού με αναγνώριση – Άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος). 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας του ιατρού, της οποίας ο προϋπολογισμός δε 

θα ξεπεράσει το ποσό των 990 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

κρατήσεων) που θα ανατεθεί θα είναι: 

1. Επισκέπτεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα τη δομή Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «Περιβόλι», για 

την ιατρική παρακολούθηση και εξέταση των ωφελούμενων ατόμων. 

2.  Τηρεί  τις καρτέλες υγείας των ατόμων στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ αλλά και 

ενημερώνει  την υπεύθυνη της δομής για τις τυχόν παρατηρήσεις του και 

υποδείξεις του που αφορούν την πρόληψη και την εξασφάλιση της 

υγείας των ατόμων στη δομή. 

3.  Παραπέμπει τους ωφελούμενους  σε περίπτωση που χρειαστούν πρόσθετες 

ιατρικές εξετάσεις, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και ενημερώνεται  για το 

αποτέλεσμα των εξετάσεων που υπέδειξε καθώς και αντίστοιχα 

ενημερώνει τις σχετικές καρτέλες. 



4.  Υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα για την προφύλαξη  των ωφελούμενων 

ατόμων της δομής από λοιμώδη νοσήματα και επιδημίες και αναπτύσσει 

δραστηριότητες αγωγής υγείας  σε συνεργασία με το προσωπικό και με 

τους γονείς/κηδεμόνες. 

5. Πραγματοποιεί συμβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού,  για την υγιεινή 

των ατόμων που φιλοξενούνται στη δομή , την υγειονομική κατάσταση 

της δομής  και πραγματοποιεί ενημερωτικές ομιλίες στο προσωπικό της 

δομής. Καλεί σε συγκεντρώσεις τους γονείς/κηδεμόνες προς ενημέρωση, 

όταν αυτό απαιτείται. 

6.  Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στη δομή  ατόμων που 

απουσίαζαν από σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που 

προσκομίζεται από τους γονείς/κηδεμόνες και την  προσωπική εξέταση.  

7. Σε συνεργασία με την υπεύθυνη της δομής προτείνει τα κατάλληλα 

φάρμακα για το φαρμακείο της δομής, με τα κατά την κρίση του 

απαραίτητα φάρμακα. 

 

Η μέρα και η ώρα της επίσκεψης στη δομή θα καθορίζεται μετά από 

συνεννόηση με την υπεύθυνη της δομής. Ο ιατρός, στα πλαίσια της τήρησης του 

ιατρικού απορρήτου οφείλει να  έρχεται σε επαφή με κάθε εμπλεκόμενο.  

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται  στους 11  μήνες από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, με δεδομένο ότι η δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ»   θα 
ενταχθεί εκ νέου στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής  Ζωής» και 
για το σχολικό έτος 2020-2021. Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση η δομή έχει 
αναστείλει τη λειτουργία της , η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει άμεσα με την έναρξη 
λειτουργίας της.  

  

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα  με τις διατάξεις  του ισχύοντος Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) και του Ν. 4412/2016.  

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ 60-6117.004 με τίτλο: «Aμοιβή 

παθολόγου για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ» του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2020. 

     

       Χίος  28-4-2020   

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ  
            

 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΚΑ    ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΙΤΕΛΛΑ - ΧΩΡΙΑΤΑΚΗ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
Παροχή υπηρεσίας  ιατρού παθολόγου για τους ωφελούμενους στο ΚΔΑΠ 

ΜΕΑ ΧΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» 

 

 
 
                          
                            

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Παροχή υπηρεσίας 
ιατρού παθολόγου για 
το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ 

«ΠΕΡΙΒΟΛΙ» 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 11 90 990,00€ 

      

 
Σύνολο καθαρής 

αξίας 
   990,00€ 

 ΦΠΑ    - 

 
Γενικό Σύνολο 

Δαπάνης 
   990,00€ 

 
 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα της υπηρεσίας στις τρέχουσες 
τιμές σε αντίστοιχου είδους υπηρεσίες. 
 
 
 


