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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 34/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 251/2021
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε
έλαλ
Παηδίαηξν,
ζην
πιαίζην
ηεο
ρξεκαηνδνηνχκελεο
δξάζεο
“Δλαξκφληζε
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο”».
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 62 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 21760/35/8-10-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ
θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο
ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 62
Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΤΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο σηήξηνο, Αληηπξφεδξνο
3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Γξακκέλνο ππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6)
Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) εξεηάθεο Ληθφιανο θαη 8) Θνπεινχζνο Υξήζηνο,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ
Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. .Γξακκέλνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 7ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :
Θπξίεο θαη Θχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 21774/8-10-2021 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ Παηδίαηξν, ζην πιαίζην
ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Εσήο».
Ο Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο πινπνηεί απφ ην έηνο 2014 ηε
ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»
κέζσ ησλ δνκψλ ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ.
ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 9033/16-7-2021 (ΑΓΑ:93ΤΥ465ΕΧ5-ΡΦ) πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Δλαξκφληζε
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» έηνπο 2021-2022 επηζεκαίλεηαη φηη νη «φιεο

νη θαηεγνξίεο ησλ Γνκψλ, ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ
(εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, παηδίαηξν, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα
θαζαξηφηεηα θαη ζίηηζε), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζε πεξίπησζε
αχμεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο, ν θνξέαο νθείιεη λα δηαζέηεη ην επαξθέο πξνζσπηθφ.
ε πεξίπησζε πνπ ε δνκή δε δηαζέηεη ην απαηηνχκελν – αλαινγνχλ πξνζσπηθφ (απφ
ηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ), γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ/αλάδνρσλ
ηέθλσλ/αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ θηινμελεί, ιακβάλεη απφ ηελ ΔΔΣΑΑ, Έληππν
Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ κε ην νπνίν, ηελ ελεκεξψλεη γηα ηηο ειιείςεηο. Ο θνξέαο δελ

2

ΑΔΑ: ΨΥ3046ΜΩ0Ι-Ι31

κπνξεί λα αηηεζεί ηελ πιεξσκή ηνπ απφ ην πξφγξακκα θαη ν δηθαηνχρνο ΔΔΣΑΑ δε
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πιεξσκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο ηνπ Φνξέα.
Ζ ΔΔΣΑΑ δε δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πιεξσκή ηνπ Φνξέα κέρξη ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο ζεξαπείαο ηνπ πξνβιήκαηνο.
ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεηαη θαη ν παηδίαηξνο, κε ηνλ νπνίν νθείινπλ
νη Φνξείο λα έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε ή λα ιακβάλνπλ απνδεδεηγκέλα ηηο ππεξεζίεο
ηνπ γηα θάζε δνκή ηνπο θαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδεη ην εθάζηνηε ηζρχνλ
ζεζκηθφ πιαίζην. Οη ππεξεζίεο παηδηάηξνπ δελ αθνξνχλ ηηο θαηεγνξίεο δνκψλ Γ θαη
Γ».

Γεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηαθηηθήο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ παηδηψλ απφ
Παηδίαηξν, ε Γηεχζπλζε Πξνζρνιηθήο Αγσγήο καο έρεη απνζηείιεη ην ππ΄ αξηζκ.
πξση. 19412/13-9-2021 έγγξαθν, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Ο Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Υαιθεδφλαο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) ΗΑΣΡΟ, εηδηθφηεηαο Παηδηάηξνπ , γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θαη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθηθψλ
ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ζπλαθζεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο.
Σν έξγν ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηoπο
Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο δελ ππάγεηαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί απφ απηνχο θαζψο δελ ππάξρεη
αληίζηνηρε εηδηθφηεηα.
Οη ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ν παηδίαηξνο ζηνπο Παηδηθνχο θαη
Βξεθηθνχο ηαζκνχο, κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ:
1. Σελ ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ζην ρψξν ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ αηνκηθνχ
θαθέινπ πγείαο γηα θάζε θηινμελνχκελν παηδί.
2. Σελ αληηκεηψπηζε θάζε πεξίπησζεο ζνβαξνχ ή/θαη έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ,
φπσο π.ρ. αηχρεκα, ηξαπκαηηζκφο, εθφζνλ εηδνπνηεζεί.
3. Σελ θαηάξηηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεχζπλεο ησλ ζηαζκψλ
ηνπ
εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ.
4. Σελ εμέηαζε φισλ ησλ παηδηψλ ησλ ζηαζκψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
αλάπηπμεο ηνπο, ζεκεηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ αηνκηθή θαξηέια
θάζε παηδηνχ.
5. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ,
ζπλεξγαδφκελνο κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ
6. Σελ εηζήγεζε γηα ηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηνλ ζηαζκφ παηδηνχ πνπ έρεη
απνπζηάζεη ιφγσ ζνβαξήο αζζέλεηαο, κε βάζε ηφζν ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ
πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνπο γνλείο, φζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέηαζε.
7. Σελ ππφδεημε ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
παηδηψλ θαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ.
8. Σελ ππφδεημε ησλ θαξκάθσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξφρεηξν
θαξκαθείν ηνπ ζηαζκνχ, ελψ γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθφ πξέπεη λα
ζπεχδεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
Σν έξγν θαη νη ψξεο εξγαζίαο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Σν θφζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ
ζχκβαζεο έξγνπ ζα αλέιζεη κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 10.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ θφξσλ θιπ. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α.
02.60.6117.001 κε ηίηιν « χκβαζε έξγνπ κε Παηδίαηξν».
Ιακβάλνληαο ππφςε:
1)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2527/1997, φπσο ηζρχεη
2)-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 4314/2014.
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3)-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4403/2016, ζχκθσλα κε
ηηο νπνίεο νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην
πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ηνπ ΔΟΥ ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ
πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν ή γηα σξηαία απαζρφιεζε
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ θαη νη αλαλεψζεηο
θαη νη παξαηάζεηο απηψλ, εμαηξνχληαη ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006.
4)-ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΘ 352/ηεχρνο
Β΄/9-2-2017).
5)-ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 14626/26-2-2021 (ΑΓΑ:ΧΓ4Γ46ΚΣΙ6-7Β0) εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ
έηνπο 2021.
6)-ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 9033/16-7-2021 (ΑΓΑ:93ΤΥ465ΕΧ5-ΡΦ) πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ.
7)-ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 19412/13-9-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο.
8)-ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 20064/21-9-2021 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, πεξί χπαξμεο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηψζεσλ γηα ηελ
θάιπςε ηεο δαπάλεο
9)-ην γεγνλφο φηη νη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ
εληαρζεί ζηε ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»,
παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα έγθξηζε
ζχλαςεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ (1) Παηδίαηξν δηάξθεηαο ελφο έηνπο, γηα
ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ
ηνπ Γήκνπ καο, ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεο «Δλαξκφληζε
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο».
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 34/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Κεηά ηαχηα, ε Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :







Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2527/1997, φπσο ηζρχεη
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 4314/2014.
Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4403/2016, ζχκθσλα
κε ηηο νπνίεο νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ηνπ ΔΟΥ ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθψλ ή
δηεζλψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή απαζρφιεζεο
ηνπ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν ή
γηα
σξηαία
απαζρφιεζε
γηα
ηελ
εθηέιεζε
ησλ
σο
άλσ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ θαη νη αλαλεψζεηο θαη νη παξαηάζεηο απηψλ,
εμαηξνχληαη ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006.
Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ (ΦΔΘ 352/ηεχρνο
Β΄/9-2-2017).
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Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 14626/26-2-2021 (ΑΓΑ:ΧΓ4Γ46ΚΣΙ6-7Β0) εγθχθιην
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πεξί πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ
πξνζσπηθνχ έηνπο 2021.
Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 9033/16-7-2021 (ΑΓΑ:93ΤΥ465ΕΧ5-ΡΦ) πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ.
Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 19412/13-9-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο.
Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 20064/21-9-2021 Βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πεξί χπαξμεο ησλ απαηηνχκελσλ
πηζηψζεσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο
Σν γεγνλφο φηη νη Παηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί ηνπ Γήκνπ έρνπλ
εληαρζεί ζηε ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο»,

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγκπίνει ηελ ζχλαςε ζύμβαζηρ μίζθωζηρ έπγος κε έλαλ (1) Παιδίαηπο γηα ηελ
ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ παηδηψλ ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηνπ
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο
δξάζεο «Δλαξκφληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο».
Ζ ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ζπλαθζεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο.
Σν έξγν ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ παηδηψλ πνπ θηινμελνχληαη ζηoπο
Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο δελ ππάγεηαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί απφ απηνχο, θαζψο δελ ππάξρεη
αληίζηνηρε εηδηθφηεηα.
Οη ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ν παηδίαηξνο ζηνπο Παηδηθνχο θαη
Βξεθηθνχο ηαζκνχο, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ:
1. Σελ ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ζην ρψξν ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ αηνκηθνχ
θαθέινπ πγείαο γηα θάζε θηινμελνχκελν παηδί.
2. Σελ αληηκεηψπηζε θάζε πεξίπησζεο ζνβαξνχ ή/θαη έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ,
φπσο π.ρ. αηχρεκα, ηξαπκαηηζκφο, εθφζνλ εηδνπνηεζεί.
3. Σελ θαηάξηηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεχζπλεο ησλ ζηαζκψλ
ηνπ
εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο ησλ παηδηψλ.
4. Σελ εμέηαζε φισλ ησλ παηδηψλ ησλ ζηαζκψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
αλάπηπμεο ηνπο, ζεκεηψλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ αηνκηθή θαξηέια
θάζε παηδηνχ.
5. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ,
ζπλεξγαδφκελνο κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ
6. Σελ εηζήγεζε γηα ηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηνλ ζηαζκφ παηδηνχ πνπ έρεη
απνπζηάζεη ιφγσ ζνβαξήο αζζέλεηαο, κε βάζε ηφζν ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ
πνπ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνπο γνλείο, φζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέηαζε.
7. Σελ ππφδεημε ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ
παηδηψλ θαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ.
8. Σελ ππφδεημε ησλ θαξκάθσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξφρεηξν
θαξκαθείν ηνπ ζηαζκνχ, ελψ γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθφ πξέπεη λα
ζπεχδεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
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Σν έξγν θαη νη ψξεο εξγαζίαο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Σν θφζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ
ζχκβαζεο έξγνπ ζα αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 10.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ θφξσλ θιπ. θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α.
02.60.6117.001 κε ηίηιν « χκβαζε έξγνπ κε Παηδίαηξν».


εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 20064/21-9-2021
Βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ
Τπνζέζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, έρνπλ
πξνβιεθζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 251/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ

ΣΑ ΚΔΙΖ

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζωηεπική Γιανομή :
1. Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
4. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Οηθνλ. Τπεξεζηψλ
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
6. Γ/λζε Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
7. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
8. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηψλ
9. Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
10. Σκήκα Ινγηζηεξίνπ
11. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
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