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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ενός  (01) Ιατρού 
Παιδιάτρου, για τις ανάγκες  του Δημοτικού  Βρεφονηπιακού  Σταθμού Κολινδρού και της 
Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης Παλαιού Ελευθεροχωρίου 
και συγκεκριμένα,  την  ιατρική παρακολούθηση  των παιδιών που φιλοξενούνται στις παραπάνω 
δομές.  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΩΝ:  
1. Η Ιατρική Παρακολούθηση  των βρεφών, νηπίων και παιδιών, που φιλοξενούνται στον 
Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Κολινδρού και στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης Παλαιού Ελευθεροχωρίου. 
 
Α. Για τους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς   η υποχρέωση  ιατρού  παιδιάτρου, προβλέπεται  από τις 
διατάξεις του Εσωτερικού  Κανονισμού  Λειτουργίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  
και από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Πρότυπου Κανονισμού  Λειτουργίας Δημοτικών και 
Κοινοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22-04-2002/Β΄) σύμφωνα με το 
οποίο είναι απαραίτητη η συνεργασία με παιδίατρο διότι όπως αναφέρεται «η παρακολούθηση  
της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, προς την αντίστοιχη οικογενειακή, της 
Δημοτικής Επιχείρησης και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται και εξετάζει σε 
τακτικά διαστήματα έως δύο φορές το μήνα η συχνότερα εφόσον αυτό επιβάλλεται για λόγους 
ουσιαστικής άσκησης του παιδιατρικού ελέγχου σε κάθε παιδικό σταθμό .  
Β.  Παρακολουθεί συνεργαζόμενος με την υπεύθυνη κάθε παιδικού σταθμού την ψυχοσωματική 
υγεία και ανάπτυξη των νηπίων και βρεφών .  
Γ. Εισηγείται για την δυνατότατα επιστροφής στον παιδικό σταθμό κάθε νηπίου / βρέφους που 
απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με βάση το 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 την 
υγειονομική κατάσταση των παιδιών σταθμών . Διατηρεί στον παιδικό σταθμό της Δημοτικής 
Επιχείρησης πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει 
για την παροχή των υπηρεσιών του. Υποδεικνύει το εβδομαδιαίο διατροφολόγιο . 
2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενημερώνεται από το γιατρό. Μία (1) φορά το 
μήνα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με τα θέματα υγιεινής  
 
   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
                                                                                           ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ  
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

Υπηρεσίες  Παιδιάτρου 
για ιατρικό έλεγχο και 
φροντίδα των παιδιών :  
 
 Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Κολινδρού 
 

 Μονάδα Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής 
& Διαπαιδαγώγησης 
Παλαιού 
Ελευθεροχωρίου 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΩΣ 
31/12/2020 

2  500,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 500,00 € 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, της τιμής της 
αγοράς και το είδος υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών αφορά το χρονικό διάστημα από την 
υπογραφώ της Σύμβασης   έως  31-12-2020.  
 
 
   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                     ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ  
           
                                                                                            
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
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3. ΕΙΔΙΚΗ 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 Ιατρός θα 
παρέχει υπηρεσίες, όπως περιγράφονται παρακάτω:  
Ασκεί τη γενική επίβλεψη για την υγεία των παιδιών στον Δημοτικό  Βρεφονηπιακό Σταθμό 
Κολινδρού και στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης 
Παλαιού Ελευθεροχωρίου . 
 
Υποχρέωση είναι:  
1. Η Ιατρική Παρακολούθηση  των βρεφών, νηπίων και παιδιών, που φιλοξενούνται στον 

Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Κολινδρού και στη Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης Παλαιού Ελευθεροχωρίου. 
 

Α. Για τους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς    η υποχρέωση  ιατρού  παιδιάτρου, προβλέπεται  από 
τις διατάξεις του Εσωτερικού  Κανονισμού  Λειτουργίας της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης  και από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Πρότυπου Κανονισμού  Λειτουργίας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/22-04-2002/Β΄) 
σύμφωνα με το οποίο είναι απαραίτητη η συνεργασία με παιδίατρο διότι όπως αναφέρεται «η 
παρακολούθηση  της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση, προς την αντίστοιχη 
οικογενειακή, της Δημοτικής Επιχείρησης και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται 
και εξετάζει σε τακτικά διαστήματα έως δύο φορές το μήνα η συχνότερα εφόσον αυτό 
επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικής άσκησης του παιδιατρικού ελέγχου σε κάθε παιδικό σταθμό. 
Β. Παρακολουθεί συνεργαζόμενος με την υπεύθυνη κάθε παιδικού σταθμού την ψυχοσωματική 
υγεία και ανάπτυξη των νηπίων και βρεφών .  
Γ. Εισηγείται για την δυνατότατα επιστροφής στον παιδικό σταθμό κάθε νηπίου / βρέφους που 
απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με βάση το 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 την 
υγειονομική κατάσταση των παιδιών σταθμών . Διατηρεί στον παιδικό σταθμό της Δημοτικής 
Επιχείρησης πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει 
για την παροχή των υπηρεσιών του .  
2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας που ενημερώνεται από το γιατρό. Μία (1) φορά το 

μήνα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με τα θέματα υγιεινής των 
παιδιών. 

 



Άρθρο  2ο: Ισχύουσες διατάξεις  
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  
 Το άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 72 του 

Ν.3852/2010  
 Την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08  
 Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247 Α)  
 τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  
 Την υπ΄ αριθμ. Αποφ. Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ1291/11.08.2010 

/τευχ. Β’)  
 
 
Άρθρο 3ο : συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
Α. Προϋπολογισμός μελέτης  
Β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
Γ. Τεχνική περιγραφή-μελέτη  
 
 
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
Από την υπογραφή της  σύμβασης  μέχρι 31/12/2020.  
 
 
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
Είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών του άρθρου 1  
 
 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  
Ο εντολέας οφείλει:  
Α) να εξοφλήσει τις οφειλές του προς τον εντολοδόχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από 
την ημερομηνία έκδοσης τους και αφού προσκομιστούν στην Επιχείρηση  από τον εντολοδόχο τα 
νόμιμα παραστατικά (απόδειξη  δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ.).  
Β) Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων που κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση  της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία  
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφτεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και ανατροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχτηκε η ανάλογα σύνεση. 
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή  σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή  ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 
ασθένεια του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 
που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.  
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα.  
 
 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση  για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες. 
 
 
 



Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής  
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή των εντολοδόχων – παιδιάτρων καθορίζεται 
σε 500,00 € . Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, με τη  βεβαίωση προόδου της παροχής 
υπηρεσιών και αφού  προσκομιστούν  στην Επιχείρηση από τους εντολοδόχους, τα νόμιμα 
παραστατικά (απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών κλπ.).  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 
του προϋπολογισμού έτους 2020.  
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή  και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  
 
10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις  
Οι εντολοδόχοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνονται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμου και κοινοτήτων ή  τρίτων που 
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών:  
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της  σύμβασης , επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 


