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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις Υπηρεσίες Παροχής Παιδιατρικής Υποστήριξης για τα 

τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 7.258,07 € πλέον ΦΠΑ 

σύμφωνα με την τεχνική έκθεση - μελέτη με αρ. πρωτ.: 10166/7251/28-04-2017 της Δ/νσης 

Προσχολικής Αγωγής  του Δήμου και για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για 

ένα (1) χρόνο). Σημειώνεται ότι το Σχολικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και 

λήγει στις 31 Ιουλίου. Το μήνα Αύγουστο τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής έχουν παύση 

εργασιών (ΦΕΚ 1476/τ. Β’/09-10-2003, άρθρο 10) και  όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

 

Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 04/08/2017 

ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 12:00 μ.μ. στο email  dimospromithies@gmail.com  ή στο ΦΑΞ 

210-4092265 ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος,  

Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να 

καταθέσουν: 

1) Αίτηση (ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΑΦΜ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ-EMAIL) στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 

θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

2) Υπεύθυνη δήλωση χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής κατ’ αναλογική 

εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 προσκόμισης των κάτωθι δικαιολογητικών 

στην περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση: 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578
mailto:dimospromithies@gmail.com




3) α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους  

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,     

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  

    νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να  

προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ  

  

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 

προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.  

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του τμήματος Προμηθειών 

 

 

Δεντόπουλος Ιωάννης 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ -  ΜΕΛΕΤΗ 
για την  

« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»  

 
CPV: 85121291-9  

 
Για την ομαλή λειτουργία των τμημάτων μας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της υπηρεσίας 

μας ( ΦΕΚ 1476/τ.Β΄/ 09-10-2003, άρθρο 12 ), είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση της υγείας των βρεφών 
και των νηπίων που φιλοξενούνται σε αυτά. 

Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, αποτελεί παράλληλη υποχρέωση προς αυτήν της αντίστοιχης 
οικογενειακής και ενεργείται από παιδίατρο είτε του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε από συνεργάτη του Νομικού 
Προσώπου ( Δήμος ), ο οποίος επισκέπτεται τα τμήματα μία φορά την εβδομάδα. 

Για κάθε παιδί τηρείται φάκελος υγείας που ενημερώνεται από το γιατρό. 
Μια φορά το μήνα καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με θέματα υγιεινής των 

παιδιών. 
 

Αντικείμενο Εργασίας 
 

Αντικείμενο εργασίας που θα ανατεθεί είναι η παροχή υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης της υγείας των 
βρεφών-νηπίων που φοιτούν τα τμήματα προσχολικής αγωγής του Δήμου μας και συγκεκριμένα:  

1. Α΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  - 50 νήπια ( 2,5 έως 5 ετών ) 
Ελευθερίας 2 Πέραμα 

2. Β΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  -  20 νήπια( 2,5 έως 5 ετών ) 
Κολοκοτρώνη 21 Πέραμα 

3. Γ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  -  50 νήπια( 2,5 έως 5 ετών ) 
Τέρμα Αναπαύσεως- Περιοχή Ναυστάθμου 

4. Δ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής  - 20 βρέφη ( 8 μηνών έως 2,5 ετών ) 
Τέρμα Αναπαύσεως- Περιοχή Ναυστάθμου 
 

Τόπος παροχής υπηρεσιών 
 

Ως τόπος παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος όπου φιλοξενούνται τα βρέφη-νήπια στα τέσσερα τμήματα 
προσχολικής αγωγής όπως αναφέρονται παραπάνω. 

Διάρκεια 
 

Ως ενδεικτική διάρκεια της εργασίας ορίζεται το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα 
χρόνο. Σημειώνεται ότι το σχολικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και λήγει στις 31 Ιουλίου. Τον μήνα 
Αύγουστο τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής έχουν παύση εργασιών (ΦΕΚ 1476/τ.Β΄/ 09-10-2003, άρθρο 10) 

 
 
 
 
 
 





 
Υποχρεώσεις του/της αναδόχου 

 
1. Ο/η ανάδοχος υποχρεούται να επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα το κάθε 

τμήμα για την ιατρική παρακολούθηση των βρεφών και των νηπίων που φοιτούν 
σε αυτά. 

2. Ο/η ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το προσωπικό του τμήματος για την 
κατάσταση της υγείας των βρεφών και των νηπίων και να υποδεικνύει τη λήψη 
σχετικών μέτρων. 

3. Ο/η ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει, σχετικά με το αντικείμενο των 
υπηρεσιών του, τη διοίκηση του Δήμου και να προτείνει τη λήψη μέτρων. 

4. Ο/η ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον τηρούμενο φάκελο υγείας του 
κάθε παιδιού. 

5. Μια φορά το μήνα πρέπει να καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις σχετικά με θέματα υγιεινής των παιδιών. 

6. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να διαθέτει για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
πτυχίο ιατρικής σχολής, ειδικότητα παιδιάτρου και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος. 
 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
 

Για τη συνολική διάρκεια της παρασχεθείσας υπηρεσίας το συνολικό κόστος αμοιβής ανέρχεται στο ποσό 
των 9.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6117.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος. 

 
Τρόπος καταβολής αμοιβής 

 
1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα μετά την έκδοση του 

σχετικού παραστατικού. 
2. Η αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

 
 
 

                                                                                       Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
                                                                                              Προσχολικής Αγωγής 
 
 
 
                                                                                     ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΚΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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