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ΠΡΟΣ:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

«Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές προσχολικής ηλικίας του 
ΝΠΔΔ» 

 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσίας «Αμοιβή παιδιάτρου 
για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ» με 
προϋπολογισμό δαπάνης (απαλλάσσεται ΦΠΑ) 6800€ (ΚΑ 00-6117.002) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς 
σας. 
 
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 53 /14-04-2022 (ΑΔΑ 6ΘΜΑΟΚ64-Ο27) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την 
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.4412: 

• Είτε απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Για τα νομικά 
πρόσωπα, η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα 
οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 
ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 
προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 
Ν.4412/2016) 

• Είτε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 

β.  Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης  
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης για το απασχολούμενο προσωπικό της. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται 
να βεβαιώνεται και η ενημερότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος. 
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 
ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 
ε. Τα αναφερόμενα αποδεικτικά της υπ’ αριθμ. 110/10-3-2022 Τεχνικής Έκθεσης ΝΠΔΔ.: α)πτυχίο ιατρικής σχολής, β)ειδικότητα 
παιδιάτρου και γ)άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.  
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ή στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος (όπως τα ποινικά μητρώα),  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται 
η ακρίβειά τους. 
Αποδεκτές γίνονται ιδιόγραφες πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) χωρίς να απαιτείται 

https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou




θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις ή ηλεκτρονικές υπεύθυνες δηλώσεις μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).     
Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών/ζητούμενων υπηρεσιών  περιλαμβάνεται στην 110/10-03-2022 Τεχνική Περιγραφή Ν.Π.Δ.Δ. 
Δήμου Πλατανιά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
Η κατάθεση των προσφορών γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι είτε  μέσω email: 
koukounaki@platanias.gr  έως την 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00μ.μ.  
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. 
(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 
 

 
Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 

Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη

 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
mailto:koukounaki@platanias.gr




 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   
Ν . Π . Δ . Δ .  Δ Η Μ Ο Υ  Π Λ ΑΤΑ Ν Ι Α  

Γ ε ρ ά ν ι  Τ. Κ . 7 3 0 1 4  

 
                    ΓΕΡΑΝΙ  10-03-2022 

                    Αριθμ. Πρωτ. 110 

 

«Αμοιβή παιδιάτρου» 

για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για 

τις προνοιακές δομές προσχολικης ηλικίας του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

Παιδικοί Σταθμοί ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΣΚΙΝΕ  & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ». 

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 00-6117.002 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / 6.800,00€ 

CPV: 85121291-9 (Παιδιατρικές υπηρεσίες) 
ΧΡΗΣΗ 2022-2023 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :6.800,00€ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Για την ομαλή λειτουργία των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  και 
συγκεκριμένα Βουκολιών, Σκινέ & του νεοσύστατου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί, είναι 
απαραίτητη, όπως άλλωστε ορίζεται και στον Πρότυπο  Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/05.12.2017 τεύχος Β') , στο άρθρο 9, η 
ιατρική παρακολούθηση της υγείας των νηπίων που φιλοξενούνται στους παραπάνω Παιδικούς Σταθμούς 
του Νομικού Προσώπου. 
 
Πιο αναλυτικά στο άρθρο 9 «Ιατρική Παρακολούθηση» αναφέρονται τα παρακάτω: 

« 1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σταθμό, 
αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος 
επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες. 

2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί 
το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον Σταθμό. 

3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των 
παιδιών, κατ' ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον 
ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού. 

4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού του 
Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για 





κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός 
έλεγχος του προσωπικού του σταθμού καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. 
Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β' 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

5. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον/την 
Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά 
να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την 
αποθεραπεία του». 

Επίσης στο πλαίσιο των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για Φορείς/Δομές & Ωφελούμενες Μητέρες της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., με την αριθμ.9033/16-7-2021 (ΑΔΑ: 93ΥΧ465ΖΩ5-ΣΡΨ) 
Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης « Εναρμόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2021-2022, στο κεφάλαιο II. Οδηγίες προς φορείς, στο 
πεδίο 3.Διαδικασία παρακολούθησης αναφέρει ρητά «….α)…. η κάθε δομή διαθέτει το απαραίτητο 
προσωπικό, όπως αυτό αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης  και λειτουργίας της. Στο απαραίτητο προσωπικό 
περιλαμβάνεται και ο παιδίατρος, με τον οποίο οφείλουν να έχουν συνάψει σύμβαση ή να λαμβάνουν 
υπηρεσίες.…». 
Η υποχρέωση αυτή εξάλλου συνδέεται και με την εκταμίευση της σχετικής επιδότησης από την 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. προς το φορέα μας , για τους ωφελούμενους  των δομών  των παιδικών σταθμών . 
 
Για την υλοποίηση των ως άνω υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. για τους δύο Παιδικούς Σταθμούς Βουκολιών, 
Σκινέ & το Βρεφονηπιακό Σταθμό Κοντομαρί , απαιτείται ανάθεση σε τρίτο και ειδικότερα σε Παιδίατρο,  
δεδομένου ότι δεν υφίσταται οργανική θέση και δεν υπηρετεί στο Νομικό Πρόσωπο προσωπικό  
αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. Προς τούτο και έχοντας υπόψη την Πράξη 192/2014 του Κλιμακίου 
Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δράση προτείνεται να 
υλοποιηθεί ως σύμβαση παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

Περαιτέρω, σύμφωνα και με την 66/2019 Πράξη του VII  Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι  
υπηρεσιακές ανάγκες των φορέων μπορούν να καλυφθούν μέσω σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών με 
φυσικά πρόσωπα, υπό τον όρο ότι είναι ποσοτικά περιορισμένες και παροδικές. Δεδομένου  του μικρού 
εύρους υφιστάμενων δομών του ΝΠΔΔ προτείνεται η κάλυψη των αντίστοιχα ποσοτικά περιορισμένων 
αναγκών του σε παιδιατρικές υπηρεσίες μέσω σύναψης συμβάσεως  ανεξάρτητων υπηρεσιών με φυσικό 
πρόσωπο. 

Εφόσον αυξηθεί το πλήθος των δομών και των αναγκών μας αντίστοιχα σε παιδιατρικές υπηρεσίες, το 
ΝΠΔΔ με  τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του θα  ενσωματώσει  θέση τακτικού 
προσωπικού του οικείου κλάδου ιατρικού προσωπικού.  

Αντικείμενο της Εργασίας. 
Αντικείμενο της εργασίας που θα ανατεθεί είναι η παροχή υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης της 
υγείας των βρεφών-νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς Βουκολιών,Σκινέ & το 
Βρεφονηπιακό σταθμό Κοντομαρί , για διάστημα 18 μηνών (με εξαίρεση το μήνα Αύγουστο κατά τον 
οποίο οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί), ή μέχρι εξαντλήσεως των εκτιμώμενων ωρών. 
Κάθε σταθμός φιλοξενεί κατά μέσο όρο 25-30 νήπια-βρέφη/περίοδο (Σεπτέμβριος-Ιούλιος ). 





 
Τόπος παροχής υπηρεσιών 

Ως τόπος παροχής υπηρεσίας ορίζεται ο χώρος όπου φιλοξενούνται τα νήπια των σχετικών Παιδικών- 
Σταθμών Βουκολιών & Σκινέ , καθώς και τα νήπια –βρέφη του νεοϊδρυθέντος Βρεφονηπιακού σταθμού 
Κοντομαρί (ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ & 2 ΒΡΕΦΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ. 
Ο παιδίατρος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία, οφείλει να διαθέτει πτυχίο ιατρικής σχολής, ειδικότητα 
παιδιάτρου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 
Διάρκεια Η ενδεικτική διάρκεια της εργασίας, ορίζεται για διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, με εξαίρεση το μήνα Αύγουστο, κατά τον οποίο οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί ή μέχρι 
εξαντλήσεως των εκτιμώμενων ωρών. 
 
Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκέπτεται ανά 15/θήμερο την κάθε δομή της ευθύνης του για την 
παρακολούθηση από ιατρικής πλευράς των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται σ’ αυτό. 
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει 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 ανάδοχος υποχρεούται  να ενημερώνει σχετικά με το αντικείμενο των υπηρεσιών του τη διοίκηση του 
νομικού προσώπου και να προτείνει τη λήψη μέτρων. 
4. Για κάθε παιδί πρέπει να τηρείται φάκελος υγείας που ενημερώνεται από το γιατρό. 
5. Μια φορά το μήνα να καλούνται οι γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικά με θέματα υγιεινής 
των παιδιών. 
6.Τέλος ο «αντισυμβαλλόμενος» οφείλει να διαθέτει για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών πτυχίο ιατρικής 
σχολής, ειδικότητα παιδιάτρου και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Για τη συνολική διάρκεια της παρασχεθείσας υπηρεσίας (18 μήνες , με εξαίρεση το μήνα  Αύγουστο κατά 
τον οποίο οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί) , ή μέχρι εξαντλήσεως των εκτιμώμενων ωρών. 
Το συνολικό κόστος της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των  6.800,00€, ως εξής: 

 
Είδος 
παρεχόμενης 
εργασίας 

Προεκτιμώμενες ώρες 
απασχόλησης ανά μήνα και 
στους δύο σταθμούς  

Διάρκεια απασχόλησης Σύνολο 
προεκτιμώμενων 
ωρών 
απασχόλησης 

Τιμή 
/ώρας  

Προϋπολογ
ισμός 
συνολικής 
αμοιβής  

Ιατρική 
παρακολούθηση 
παιδιάτρου 

 

   1 ώρα & 15 λεπτά ανά  
   /δομή, ανα/15θήμερο-    

1 ώρα & 15 λεπτά=1,25ώρες       
1,25ώρες*2φορές/μήνα*            
4 δομές = 10ώρες/μήνα 

(18 μήνες  από την 
υπογραφή της σύμβασης 
με εξαίρεση το μήνα 
Αύγουστο , κατά τον 
οποίο οι σταθμοί 
παραμένουν κλειστοί, ή 
μέχρι εξαντλήσεως των 
εκτιμώμενων ωρών)  

17 μήνες Χ 10 
ώρες ανά μήνα = 
170ώρες 

  40,00€  6.800,00€ 

Συνολική 
δαπάνη 

     6.800,00€ 

Σημ. η ανωτέρω αμοιβή δεν υπόκειται σε φπα άρθρο 62  Ν.3842/2010- ( ΦΕΚ 58Α/2010) &  
ΠΟΛ 1100/24-6-2010  για το άρθρο 62 ( παρ. 2,3) του Ν.3842/2010 και πιο ειδικά περίπτωση ΙΙ παρ.1,2. 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022 και του 2023 (πρόβλεψη)  υπό τον ΚΑ 00-6117.002  
ως εξής: 





Έτος 2022 2023 σύνολο 

Ποσό 3.200,00 3.600,00 6.800,00 

                                                                                                                                                   
Ο Συντάξας  

 
 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 





Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Προς Δήμο Πλατανιά 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές 
προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ 

Κ.Α.: 00-6117.002 Αμοιβή Παιδιάτρου  

Προϋπ. Οικ. Έτους: 2022 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  (ευρώ) :  6800 

Αρ. πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς: 305/16-6-2022 

 

Αφού έλαβα γνώση της σχετικής τεχνικής περιγραφής 110/10-03-2022 για “Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή 
υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ” 
υποβάλλω την παρούσα προσφορά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις παρακάτω τιμές, στις 
οποίες περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Ο/Η Προσφέρων/ ουσα -νόμιμος εκπρόσωπος:  

……………………………………………………………. 

 
Είδος 
παρεχόμενης 
εργασίας 

Προεκτιμώμενες ώρες 
απασχόλησης ανά μήνα και 
στους δύο σταθμούς  

Διάρκεια απασχόλησης Σύνολο 
προεκτιμώμενων 
ωρών 
απασχόλησης 

Τιμή 
/ώρας  

Προϋπολογ
ισμός 
συνολικής 
αμοιβής  

Ιατρική 
παρακολούθηση 
παιδιάτρου 

 

   1 ώρα & 15 λεπτά ανά  
   /δομή, ανα/15θήμερο-    

1 ώρα & 15 λεπτά=1,25ώρες       
1,25ώρες*2φορές/μήνα*            
4 δομές = 10ώρες/μήνα 

(18 μήνες  από την 
υπογραφή της σύμβασης 
με εξαίρεση το μήνα 
Αύγουστο , κατά τον 
οποίο οι σταθμοί 
παραμένουν κλειστοί, ή 
μέχρι εξαντλήσεως των 
εκτιμώμενων ωρών)  

17 μήνες Χ 10 
ώρες ανά μήνα = 
170ώρες 

   

Συνολική 
δαπάνη 

      

 
 
 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους της 110/10-03-2022 Τεχνικής Περιγραφής Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά 
για Αμοιβή παιδιάτρου για παροχή υπηρεσιών παιδιατρικής υποστήριξης για τις προνοιακές δομές 
προσχολικής ηλικίας του ΝΠΔΔ.  

 
(ημ/νία-υπογραφή-σφραγιδα) 




