
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ &  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Υπηρεσίες παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές του 
Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου 
Πεντέλης 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2017 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.920,00 €  συμπ. Φ.Π.Α. 
CPV: 85121291-9  Παιδιατρικές υπηρεσίες 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Υπηρεσίες παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & 
Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    38/2017 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:    8.000,00 € 

ΦΠΑ 24%:    1.920,00 € 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ:    9.920,00 € 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 05/09/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 05/09/2017 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.920,00 €  συμπ. Φ.Π.Α. 
CPV: 85121291-9  Παιδιατρικές υπηρεσίες 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα αφορά στις “Yπηρεσίες παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές του του Ν.Π.Δ.Δ.             
«Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης”. 

Στις παιδαγωγικές δομές φιλοξενούνται κάθε χρόνο πάνω από 500 νήπια - βρέφη, των οποίων η               
παρακολούθηση της υγείας αποτελεί υποχρέωση του ΝΠΔΔ 

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τις παιδαγωγικές δομές του               
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης σε παιδίατρους. 

Η δαπάνη προμήθειας προϋπολογίζεται μέχρι το όριο ποσού δαπάνης προμήθειας, όπως αυτό ισχύει             

εκάστοτε από την κείμενη νομοθεσία, με απευθείας ανάθεση και βαρύνει τον Κ.Α. 00-6117.001 “ΑΜΟΙΒΗ              
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ” του προϋπολογισμού ο.ε. 2017 με πίστωση 9.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ             

(24%) 

Η μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 9.920,00 €   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). 

Οι τιμές ελήφθησαν από την ελεύθερη αγορά. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της Εργασίας. Αντικείμενο της εργασίας που θα ανατεθεί είναι η παροχή υπηρεσιών ιατρικής              
παρακολούθησης της υγείας των βρεφών-νηπίων που φιλοξενούνται στους πέντε (5) Παιδικούς -            
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης: 
α) Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων β) Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων γ) Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων δ)                
Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης ε) 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης 
 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ως τόπος παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος όπου φιλοξενούνται τα             
βρέφη- νήπια των σχετικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών 
 

Διάρκεια: Η ενδεικτική διάρκεια της εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την              
31/7/2018. 
 

Δικαιολογητικά: Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι             
πτυχίο ιατρικής σχολής, βεβαίωση ειδικότητας παιδιάτρου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 

Υποχρεώσεις του/των αναδόχων 
1. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να επισκέπτεται μια (1) φορά την εβδομάδα τον κάθε παιδικό/ούς             

σταθμό/ούς της ευθύνης του/τους για την παρακολούθηση από ιατρικής πλευράς των βρεφών και             
νηπίων που φιλοξενούνται σ’ αυτό. 

2. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να ενημερώνουν το προσωπικό του παιδικού σταθμού για την            
κατάσταση της υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται σε αυτό και να υποδεικνύει την                
λήψη σχετικών μέτρων. 

3. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να ενημερώνουν σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών του τη             
διοίκηση του νομικού προσώπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων.  

4. Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται πρέπει να τηρούν και να ενημερώουν φάκελο υγείας για κάθε             
παιδί 

Κατάθεση προσφοράς: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν στην σχετικό έντυπο οικονομικής           
προσφοράς, τους Παιδικούς - Βρεφονηπιακόύς Σταθμούς στους οποίους ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις            
υπηρεσίες τους (ΟΜΑΔΑ Α ή  ΟΜΑΔΑ  Β) και το ακριβές ποσό της προσφοράς τους 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 
Παιδιατρικές Υπηρεσίες στις Δομές: 

α) Α΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων β) Β΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων γ) Γ΄ Παιδικός Σταθμός Μελισσίων 

Πλήθος 
Δομών 

Ώρες παρουσίας/ 
εβδομάδα 
ανά Δομή 

Πλήθος 
εβδομάδων 

Σύνολο 
ωρών 

Κόστος υπηρεσίας 
ανά ώρα 

Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ 

3 2 40 240 20,00 € 4.800,00€ 

ΦΠΑ (24%)  1.152,00 € 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑ Α)  5.952,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ Β 
Παιδιατρικές Υπηρεσίες στις Δομές: 

α) 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης β) Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης 

Πλήθος 
Δομών 

Ώρες παρουσίας/ 
εβδομάδα 
ανά Δομή 

Πλήθος 
εβδομάδων 

Σύνολο 
ωρών 

Κόστος υπηρεσίας 
ανά ώρα 

Σύνολο 
χωρίς 
ΦΠΑ 

2 2 40 160 20,00 € 3.200,00 € 

ΦΠΑ (24%)  768,00 € 

Σύνολο (ΟΜΑΔΑ Α)  3.968,00 € 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΕΣ Α,Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 8.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.920,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9.920,00 € 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 05/09/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ 05/09/2017 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 
 

 


