
 1 

 
 

                                                                        ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

 
 

   
 
 
 

         ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

ΓΖΚΟ  
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 

   
Λέα Φηιαδέιθεηα   25/11/2022  
  
Αξηζ. Ξξση. : 28129 

     Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών 
Σμήμα Τποζηήπιξηρ  
Πολιηικών Οπγάνων  

 
Γπαθείο  Οικ. Δπιηποπήρ 

                         

 
Σασ. Γ/νζη:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πληπ.        : Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

 
 

  

 
Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 41/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 259/2022      
                             
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε 
έλαλ Ξαηδίαηξν, ζην πιαίζην ηεο 
ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεο “Ξξόγξακκα 
πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο 
παηδηώλ” πξώελ “Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη 
Δπαγγεικαηηθήο Εσήο”». 

 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 27466/37/18-11-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 7ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε :  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 27351/17-11-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :  
 
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ Ξαηδίαηξν, ζην πιαίζην 

ηεο ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεο «Ξξόγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο παηδηώλ»  πξώελ «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο». 

 

     Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο έρεη εληαρζεί ζηε 

ρξεκαηνδνηνύκελε δξάζε «Ξξόγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο παηδηώλ»  πξώελ «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο» κέζσ ησλ δνκώλ ησλ Ξαηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ, από ην έηνο 

2014.  

     Γεδνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηαθηηθήο ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ παηδηώλ ησλ 

Ξαηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ από Ξαηδίαηξν, ε Γηεύζπλζε Ξξνζρνιηθήο 

Αγσγήο καο έρεη απνζηείιεη ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 25094/26-10-2022 έγγξαθν, ζην 

νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

     Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη ζύκβαζε  

κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) ΗΑΡΟΝ, εηδηθόηεηαο Ξαηδηάηξνπ , γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ θαη ηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ησλ  παηδηώλ ησλ  Ξαηδηθώλ θαη 

Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ.  

Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ζπλαθζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο  (1)  έηνπο. 

Ρν έξγν ηεο ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ παηδηώλ πνπ θηινμελνύληαη ζηoπο 

Ξαηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο Πηαζκνύο  δελ ππάγεηαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ 
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ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί από απηνύο θαζώο  δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. 

Νη ππεξεζίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξνζθέξεη ν παηδίαηξνο ζηνπο Ξαηδηθνύο θαη 

Βξεθηθνύο Πηαζκνύο, κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνπλ:  

 

1. Ρελ ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ζην ρώξν ησλ Ξαηδηθώλ Πηαζκώλ  αηνκηθνύ 

θαθέινπ πγείαο γηα θάζε θηινμελνύκελν παηδί.  

2. Ρελ αληηκεηώπηζε θάζε πεξίπησζεο ζνβαξνύ ή/θαη έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ, 

όπσο π.ρ. αηύρεκα, ηξαπκαηηζκόο, εθόζνλ εηδνπνηεζεί.  

3. Ρελ θαηάξηηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεύζπλεο ησλ ζηαζκώλ  ηνπ 

εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο ησλ παηδηώλ. 

4. Ρελ εμέηαζε όισλ ησλ παηδηώλ ησλ ζηαζκώλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπο, ζεκεηώλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ αηνκηθή θαξηέια 

θάζε παηδηνύ.  

5.  Ρελ παξαθνινύζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ, 

ζπλεξγαδόκελνο κε ην παηδαγσγηθό πξνζσπηθό  

6.  Ρελ εηζήγεζε γηα ηε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηνλ ζηαζκό παηδηνύ πνπ έρεη 

απνπζηάζεη ιόγσ ζνβαξήο αζζέλεηαο, κε βάζε ηόζν ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό 

πνπ πξνζθνκίδεηαη από ηνπο γνλείο, όζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέηαζε. 

7. Ρελ ππόδεημε ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ 

παηδηώλ θαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ.  

8. Ρελ ππόδεημε ησλ θαξκάθσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξόρεηξν 

θαξκαθείν ηνπ ζηαζκνύ, ελώ γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθό πξέπεη λα 

ζπεύδεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 

 

Ρν έξγν θαη νη ώξεο εξγαζίαο ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Ρν θόζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ 

ζύκβαζεο έξγνπ ζα αλέιζεη κέρξη  ηνπ πνζνύ ησλ 10.000,00€  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ θόξσλ θιπ. θαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ν Γήκνο «Ξξόγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο 

θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ 2022-2023» ζα βαξύλεη  ηνλ Θ.Α. 

02.60.6117.001 κε ηίηιν « Πύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  κε Ξαηδίαηξν». 

 

  Ιακβάλνληαο ππόςε:    

1)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2527/1997, όπσο ηζρύεη 

2)-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 4314/2014. 

3)-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4403/2016, ζύκθσλα κε 

ηηο νπνίεο νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη ζην πιαίζην 

πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, ηνπ ΔΝΣ ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθώλ ή δηεζλώλ 

πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή απαζρόιεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα νξηζκέλν ρξόλν ή γηα σξηαία απαζρόιεζε 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ θαη νη αλαλεώζεηο 

θαη νη παξαηάζεηο απηώλ, εμαηξνύληαη ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΞΠ 33/2006. 

4)-ηνλ Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο (ΝΔ) ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΘ 352/ηεύρνο 

Β΄/9-2-2017). 
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5)-ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 7364/7-2-2022 (ΑΓΑ: Υ3ΞΗ46ΚΡΙ6-ΒΓΤ) εγθύθιην ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πεξί πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ 

έηνπο 2022. 

6)-ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 10945/2-8-2022 (ΑΓΑ: Τ5Θ6465ΕΥ5-ΙΥΦ) πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Δ.Δ.Ρ.Α.Α.) Α.Δ. 

7)-ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 25094/26-10-2022 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Ξξνζρνιηθήο 

Αγσγήο. 

8)-ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 461/24760/21-10-2022 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ηεο Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ  

9)-ηελ ππ΄ αξηζκ. 621/24758/21-10-2022 απόθαζε Αληηδεκάξρνπ Νηθνλνκηθώλ 

πεξεζηώλ πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε Γαπάλεο Ξνιπεηνύο πνρξέσζεο 

10)-ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 24759/21-10-2022 βεβαίσζε Ξ.Ν.. πνιπεηνύο 

ππνρξέσζεο 

11)-ην γεγνλόο όηη νη Ξαηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ 

εληαρζεί ζηε ρξεκαηνδνηνύκελε δξάζε «Ξξόγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ»  πξώελ «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» 

 

παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα έγθξηζε 

ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλαλ (1)  Ξαηδίαηξν δηάξθεηαο ελόο έηνπο, γηα 

ηελ ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ησλ παηδηώλ ησλ Ξαηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ 

ηνπ Γήκνπ καο, ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεο «Ξξόγξακκα 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ»  πξώελ «Δλαξκόληζε 

Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο». 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 41/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Κεηά ηαύηα, ε Ν.Δ. αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο 
ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2527/1997, όπσο ηζρύεη 
 Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 4314/2014. 
 Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4403/2016, ζύκθσλα 

κε ηηο νπνίεο νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνύληαη ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΞΑ, ηνπ ΔΝΣ ή ζην πιαίζην άιισλ ελσζηαθώλ ή 
δηεζλώλ πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή απαζρόιεζεο 
ηνπ πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα νξηζκέλν ρξόλν ή 
γηα σξηαία απαζρόιεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξάμεσλ θαη νη αλαλεώζεηο θαη νη παξαηάζεηο απηώλ, 
εμαηξνύληαη ηεο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΞΠ 33/2006. 

 Ρνλ Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο (ΝΔ) ηνπ Γήκνπ (ΦΔΘ 352/ηεύρνο 
Β΄/9-2-2017). 
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 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 7364/7-2-2022 (ΑΓΑ: Υ3ΞΗ46ΚΡΙ6-ΒΓΤ) εγθύθιην ηνπ 

πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, πεξί πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ εθηάθηνπ 

πξνζσπηθνύ έηνπο 2022. 

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 10945/2-8-2022 (ΑΓΑ: Τ5Θ6465ΕΥ5-ΙΥΦ) πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Δ.Δ.Ρ.Α.Α.) Α.Δ. 

 Ρν ππ΄ αξηζκ. πξση. 25094/26-10-2022 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 

Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο. 

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 461/24760/21-10-2022 απόθαζε αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο ηεο Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ  

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. 621/24758/21-10-2022 απόθαζε Αληηδεκάξρνπ Νηθνλνκηθώλ 

πεξεζηώλ πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε Γαπάλεο Ξνιπεηνύο πνρξέσζεο 

 Ρελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 24759/21-10-2022 βεβαίσζε Ξ.Ν.. πνιπεηνύο 

ππνρξέσζεο 

 Ρν γεγνλόο όηη νη Ξαηδηθνί θαη Βξεθνλεπηαθνί Πηαζκνί ηνπ Γήκνπ έρνπλ 

εληαρζεί ζηε ρξεκαηνδνηνύκελε δξάζε «Ξξόγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη 

δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ»  πξώελ «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» 

 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

 
Δγκπίνει ηελ ζύλαςε ζύμβαζηρ μίζθωζηρ έπγος κε έλαλ (1) Παιδίαηπο γηα ηελ 

ηαηξηθή παξαθνινύζεζε ησλ παηδηώλ ησλ Ξαηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ Πηαζκώλ ηνπ 

Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδνηνύκελεο 

δξάζεο «Δλαξκόληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» πξώελ «Δλαξκόληζε 

Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο». 

 
Ζ ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ζπλαθζεί γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο  (1)  έηνπο. 
Ρν έξγν ηεο ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ παηδηώλ πνπ θηινμελνύληαη ζηoπο 
Ξαηδηθνύο θαη Βξεθνλεπηαθνύο Πηαζκνύο  δελ ππάγεηαη ζηα ζπλήζε θαζήθνληα ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη δελ κπνξεί λα εθηειεζζεί από απηνύο, θαζώο  δελ ππάξρεη 
αληίζηνηρε εηδηθόηεηα. 
 
Νη ππεξεζίεο πνπ πξόθεηηαη λα πξνζθέξεη ν παηδίαηξνο ζηνπο Ξαηδηθνύο θαη 
Βξεθηθνύο Πηαζκνύο, κεηαμύ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ:  
 

1. Ρελ ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ζην ρώξν ησλ Ξαηδηθώλ Πηαζκώλ  αηνκηθνύ 
θαθέινπ πγείαο γηα θάζε θηινμελνύκελν παηδί.  

2. Ρελ αληηκεηώπηζε θάζε πεξίπησζεο ζνβαξνύ ή/θαη έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ, 
όπσο π.ρ. αηύρεκα, ηξαπκαηηζκόο, εθόζνλ εηδνπνηεζεί.  

3. Ρελ θαηάξηηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεύζπλεο ησλ ζηαζκώλ  ηνπ 
εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο ησλ παηδηώλ. 

4. Ρελ εμέηαζε όισλ ησλ παηδηώλ ησλ ζηαζκώλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 
αλάπηπμεο ηνπο, ζεκεηώλνληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ αηνκηθή θαξηέια 
θάζε παηδηνύ.  

5.  Ρελ παξαθνινύζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ, 
ζπλεξγαδόκελνο κε ην παηδαγσγηθό πξνζσπηθό  
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6.  Ρελ εηζήγεζε γηα ηε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο ζηνλ ζηαζκό παηδηνύ πνπ έρεη 
απνπζηάζεη ιόγσ ζνβαξήο αζζέλεηαο, κε βάζε ηόζν ην ηαηξηθό πηζηνπνηεηηθό 
πνπ πξνζθνκίδεηαη από ηνπο γνλείο, όζν θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέηαζε. 

7. Ρελ ππόδεημε ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ πγηεηλή ησλ 
παηδηώλ θαη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ.  

8. Ρελ ππόδεημε ησλ θαξκάθσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πξόρεηξν 
θαξκαθείν ηνπ ζηαζκνύ, ελώ γηα νπνηνδήπνηε έθηαθην πεξηζηαηηθό πξέπεη λα 
ζπεύδεη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ. 
 

Ρν έξγν θαη νη ώξεο εξγαζίαο ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν, ζύκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Ρν θόζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο αλσηέξσ 

ζύκβαζεο έξγνπ ζα αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 10.000,00 €  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ θόξσλ θιπ. θαη ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ν Γήκνο «Ξξόγξακκα πξνζρνιηθήο αγσγήο 

θαη δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ 2022-2023» ζα βαξύλεη  ηνλ Θ.Α. 

02.60.6117.001 κε ηίηιν « Πύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ  κε Ξαηδίαηξν». 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 259/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή :  
 

1. Ρκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ   
3. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο                                      
4. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ Νηθνλ. πεξεζηώλ   
5. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 
7. Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ 
8. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ 
9. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
10. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ   
11. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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