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ΠΡΟΣ: Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών δύο Ιατρών στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής
Απασχόλησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το έτος 2014
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ετήσιου Προγράμματος Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης
του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το έτος 2014 απαιτείται η ανάθεση σε εταιρεία της παροχής
υπηρεσιών δύο Ιατρών με ειδικότητα παιδιατρικής ή οποιασδήποτε κλινικής ειδικότητας
προκειμένου να παρευρίσκονται στους χώρους συγκέντρωσης των συμμετεχόντων παιδιών. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών και φιλοδοξεί να δώσει μέσα από
ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες την ευκαιρία στα παιδιά να περάσουν ένα ευχάριστο
δημιουργικό καλοκαίρι.
Η συνολική χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι από 16/06/2014 έως 30/7/2014 και οι
απαιτούμενες ώρες της ημερησίας απασχόλησης των δύο ιατρών είναι από 9:00 έως 13:00. Οι χώροι
στους οποίους πρόκειται να απασχοληθούν οι ιατροί είναι α. το 2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης (Ομήρου &
Μιλήτου), β. το κλειστό Γυμναστήριο Αργυρούπολης (Τριπόλεως 6) και γ. Πολιτιστικό Κέντρο
Ελληνικού.
Για το κόστος απασχόλησής τους προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου και θα
βαρύνει το ΚΑ 15.6117.0012 οικ Έτους 2014 με τίτλο «Ανάθεση Εργασίας Ιατρών Κ.Α.Π.Η., ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Το ποσό είναι 4.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παραπάνω ανάθεση αφορά στην παροχή υπηρεσίας δύο (2) ιατρών με ειδικότητα Παιδιάτρου
ή οποιασδήποτε κλινικής ειδικότητας, οι οποίοι θα παρέχουν α΄βάθμια ιατρική φροντίδα κατά τη
διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων στα συμμετέχοντα παιδιά, ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Η
παρουσία ιατρών και η δυνατότητα παροχής ιατρικής φροντίδας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στους
χώρους λειτουργίας του προγράμματος κατά τη διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων κρίνεται
εξαιρετικά σημαντική ως εκ τούτου απαιτούνται δύο ιατροί, για όλη την περίοδο λειτουργίας του
προγράμματος, ήτοι μέχρι 30/07/2014.
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