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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου ΚΑΠΗ και ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών α) στα µέλη του 1ου και  2ου  
ΚΑΠΗ (Γενικής Ιατρικής / Παθολογίας) και β) στα νήπια των Παιδικών Σταθµών (Παιδίατρος) 
 
Άρθρο 2ο:ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ) όπως ισχύουν 

2. Το Ν.3852/2010  

3. Την υπ΄αρίθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών 

4. Το Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ΝΠ «ΚΕ.ΜΕ.Α ∆ήµου Κοµοτηνής» 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
Άρθρο 3ο:ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Περιγραφή – Μελέτη 
β) Προϋπολογισµός της µελέτης 
γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 4ο:ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Α) Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τους γιατρούς γενικής ιατρικής  ή Παθολόγο θα πραγµατοποιηθεί 
κατά το χρονικό διάστηµα 01-01-2018 έως 31-12-2018, µε παρουσία στo 1o ΚΑΠΗ και στο 2ο ΚΑΠΗ 
αντίστοιχα από  8 ώρες την εβδοµάδα. 
Β) Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από το γιατρό (Παιδίατρο) θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό 
διάστηµα 01-01-2018 έως 31-12-2018, µε παρουσία στους Παιδικούς Σταθµούς (Α’ Παιδικός Σταθµός, Β’ 
Παιδικός Σταθµός, Γ’ Παιδικός Σταθµός,  Ε’ Παιδικός Σταθµός, Ζ’ Παιδικός Σταθµός, Η’ Παιδικός Σταθµός, 
Α’ Βρεφονηπιακός Σταθµός, Παιδικός Σταθµός Κοσµίου, Παιδικός Σταθµός Αιγείρου, Παιδικός Σταθµός 
Ροδίτη, Παιδικός Σταθµός Νέας Καλλίστης, Παιδικός Σταθµός Νέου Σιδηροχωρίου) συνολικά 20 ώρες τον 
µήνα εκτός των µηνών Ιουλίου (περιορισµένος αριθµός νηπίων που προσέρχονται λόγω θέρους) και 
Αύγουστου όπου οι Παιδικοί Σταθµοί παραµένουν κλειστοί για τις θερινές διακοπές. 
 
Άρθρο 5ο:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΥ 
Α) Οι Ιατροί είναι υποχρεωµένοι να εφαρµόζουν το πρόγραµµα επισκέψεων στους χώρους των Κ.Α.Π.Η, 

το οποίο θα καθορισθεί σε συνεννόηση µε την υπηρεσία. Σε περίπτωση αλλαγής του προγράµµατος για 

σοβαρό λόγο, θα πρέπει να ενηµερώνεται η υπηρεσία. 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα 
ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς» του 
Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Κοµοτηνής   



Οι Ιατροί θα εξετάζουν τα ηλικιωµένα µέλη, θα συνταγογραφούν τη φαρµακευτική τους αγωγή, θα 

παραπέµπουν για παρακλινικό έλεγχο, καθώς και θα χορηγούν τις βεβαιώσεις για τη συµµετοχή των 

ηλικιωµένων µελών στα προγράµµατα θαλασσοθεραπείας και κατασκηνώσεων που πραγµατοποιεί το 

ΚΕ.ΜΕ.Α του ∆ήµου Κοµοτηνής για τα µέλη των Κ.Α.Π.Η. 

Β) Ο Ιατρός (Παιδίατρος) θα είναι υποχρεωµένος:  

1. Να επισκέπτεται τουλάχιστον δύο φορές τον µήνα τους Παιδικούς Σταθµούς για να εξετάζει τα 
φιλοξενούµενα νήπια και να παρακολουθεί τη διανοητική και σωµατική τους ανάπτυξη. 
2. Να συνεργάζεται µε τους γονείς και να ελέγχει για την τήρηση των υποχρεώσεων των εµβολιασµών 
καθώς και να  εξετάζει έκτακτα περιστατικά µετά από υπόδειξη των γονέων ή των διδασκόντων. 
3. Να τηρεί τις καρτέλες παρακολούθησης της υγείας των παιδιών υπό το πρίσµα του ιατρικού απορρήτου 
και για σοβαρά ζητήµατα υγείας να έρχεται σε επικοινωνία πρώτα µε τους γονείς και να ενηµερώνει τον 
ιατρικό φάκελο των νηπίων. 
4. Να υποδεικνύει µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται για την υγιεινή των παιδιών  
5. Να διατηρεί φαρµακείο και να ελέγχει για την καλή κατάστασή του, στον Παιδικό Σταθµό µε τα κατά την 
κρίση του απαραίτητα φάρµακα και να εκπαιδεύει για την παροχή πρώτων βοηθειών τους δύο (2), 
υπαλλήλους από το διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό.  
6. Να υποδεικνύει τα κατάλληλα µέτρα για την προφύλαξη των παιδιών από λοιµώδη νοσήµατα και 
επιδηµίες, αναπτύσσοντας δραστηριότητες αγωγής υγείας για τα νήπια σε συνεργασία µε το προσωπικό 
και τους γονείς.  
7. Είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση ενηµερώσεων προς τους γονείς, αλλά και οµιλιών µε θέµατα 
σχετικά µε το αντικείµενό του.  
8. Να συντάσσει δύο φορές ανά έτος έκθεση για το έργο του στην οποία και διατυπώνει τις προσωπικές 

του προτάσεις και κρίσεις. και να τη διαβιβάζει προς τον Πρόεδρο του ΝΠ «ΚΕΜΕΑ ∆ήµου Κοµοτηνής». 

Άρθρο 6ο:ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ. 
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές 
και αµετάβλητες. 
 
Άρθρο 7ο:ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι γιατροί θα καταθέσουν προσφορά για το διάστηµα ισχύος 
της εντολής. 
Η πληρωµή γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών των εντολοδόχων, στο 
τέλος κάθε µήνα, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν. 
Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τους εντολοδόχους φόροι και βάρη. 
 
Άρθρο 8ο:ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι εντολοδόχοι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνονται µε φόρο 20%. 
 
Άρθρο 9ο:ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις 
 
Άρθρο 10ο:ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή δίπλωµα του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ή των  Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ηµεδαπής ή άλλος 
ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η  ανωτέρω άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος 
γ) Άδεια τίτλου ειδικότητας i) Γενικής Ιατρικής / Παθολογίας και ii) Παιδιάτρου  από την αρµόδια Ελληνική 

Αρχή 
δ) Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου 
 
 
Άρθρο 11 ο:ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και 
οφείλουν να προσκοµίσουν, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά: 



 
· Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του 
Υπαλληλικού Κώδικα:  
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 
στην υπηρεσία ), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για 
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  
β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για 
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε,  
γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή,  
δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 
· Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας 
· Τίτλους Σπουδών 
· Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος 
· Βεβαίωση ιδιότητας µέλους του Ιατρικού Συλλόγου 
· Άδεια χρησιµοποίησης του τίτλου ιατρικής αντίστοιχης ειδικότητας 
 
 
 

Κοµοτηνή 18-10-2017 
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