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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικής έκθεσης – μελέτης για την  παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στο ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας 

Έχοντας Υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58Ν.3852/2010
2. Τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  αρθρου209  του  Ν.3463/2006,  όπως
επαναδιατυπώθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν4112/16
4.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  Ν.
3463/2006(ΦΕΚ Α114/30.6.2006) τομέας ε παρ.1 και 2 που αναφέρονται οι
αρμοδιότητες  της  Δ/νσης  Κοιν.  Προστασίας  και  Αλληλεγγύης  που  είναι  η
εφαρμογή  πολιτικών  συμμετοχής  σε  δράσεις  που  αποσκοπούν  στην
υποστήριξη  και  κοινωνική  φροντίδα  τρίτης  ηλικίας  με  την  ίδρυση  και
λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως τα ΚΑΠΗ .Την μελέτη και
εφαρμογή σχετικών κοιν. Προγραμμάτων και την εφαρμογή πολιτικών ή την
συμμετοχή  σε  δράσεις  και  προγράμματα  που  στοχεύουν  στην  μέριμνα
,υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοιν. Ομάδων με την παροχή υπηρεσιών
υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας.
5.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  94  τομέας  Β  του  Ν.3852/2010-πρόγραμμα
Καλλικράτης,  που  προστίθεται  στις  προηγούμενες  διατάξεις  και  προσθέτει
αρμοδιότητες  στην  Δ/νση  Κοιν.  Προστασίας  Αλληλεγγύης  ,  εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμών και διενέργεια τους, υλοποίηση προγραμμάτων
Δημόσιας  Υγιεινής  που  οργανώνονται  από το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοιν.
Αλληλεγγύης  ή  από  άλλα  Υπουργεία,  το  κόστος  των  οποίων  βαρύνει
απευθείας  τον  προϋπολογισμό  του  αντίστοιχο  Υπουργείο,  η  εφαρμογή
εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη
χρηματοδότηση,  προγραμμάτων  Δημόσιας  Υγείας  που  χρηματοδοτούνται
από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η πληροφόρηση των δημοτών για
θέματα Δημόσιας Υγείας.
6. Τον  ΟΕΥ  του  Δήμου  Πρέβεζας  (ΦΕΚ  739/14-3-2012  αριθμ  αποφ.
7150/1971 έγκριση οργανισμού Δήμου Πρέβεζας άρθρο 11 ,β ) Αρμοδιότητες
Δ/νσης Κοιν. Προστασίας ,Παιδείας Δια Βίου μάθησης και Πολιτισμού Τμήμα
Κοιν.  Πολιτικής  Γραφείο  Προστασίας  Τρίτης  ηλικίας  και  ευπαθών ομάδων,
είναι  αρμόδιο η για την πρόληψη και αγωγή υγείας  για τους χρήστες των
υπηρεσιών  των  Κέντρων  Ανοιχτής  Περίθαλψης  Ηλικιωμένων  και  των
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εξυπηρετουμένων των προγραμμάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. Την παροχή
ιατροφαρμακευτικής  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  και  συνταγογράφηση
φαρμάκων από τον υπεύθυνο γιατρό .Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι που
εξυπηρετεί κατάκοιτα μοναχικά άτομα σε θέματα υγείας. Σχεδιάζει εισηγείται
και μεριμνά για την εφαρμογή κοιν. Πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που
στοχεύουν στην υποστήριξη  και  φροντίδα  της  υγείας  των δημοτών με την
ίδρυση  και  λειτουργία  εγκαταστάσεων  για  την  παροχή  υπηρεσιών  υγείας.
Σχεδιάζει και προγραμματίζει  και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων και την
προστασία της δημόσιας υγείας, ΚΑΠΗ.
7. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  (καθήκοντα  προσωπικού  ΚΑΠΗ  )  του
κανονισμού  λειτουργίας  του  <ΚΑΠΗ>  και  λοιπών  προνοιακών  υπηρεσιών
όπως  <ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ>κ.α  (απόφαση  348/2015,  θεμα  31  του
πρακτικού 13/2015 συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)
8. Την  πίστωση  στο  ΚΑΕ  02.15.6117.001.(αμοιβές  ελευθέρων
επαγγελματιών για παροχή υπηρεσίας).προϋπολογισμού εξόδων του έτους
2017`  που  αφορά  την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  ιατρού  για  μέλη  του
ΚΑΠΗ 6000€
9. Την  αριθμ.:216/217  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  «  Έγκριση
δαπάνης μελέτης παροχής υπηρεσιών γιατρού ΚΑΠΗ»
10. Ότι  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  των  ΚΑΠΗ  του  Δ.  Πρέβεζας
απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ η οποία λόγου ποσού μπορεί να τεθεί
απευθείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Εγκρίνουμε την τεχνική Έκθεση – μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
της Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας  ,Παιδείας  Δια  βίου  Μάθησης  και
Πολιτισμού για την παροχή Ιατρικών  υπηρεσιών στο ΚΑΠΗ του Δήμου
Πρέβεζας ,που  έχει ως εξής:

Παροχή Αρμοδιότητες Ιατρού στα ΚΑΠΗ
     ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ :

 Ο Ιατρός στο ΚΑΠΗ απασχολείται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα,
ανάλογα με τον αριθμό των μελών και τις ανάγκες του ΚΑΠΗ. Προσφέρει
τις υπηρεσίες του Ιατρός – γενικής ιατρικής ή άλλης σχετικής µε τις ανάγκες
ειδικότητος. Αρμοδιότητα του Ιατρού είναι η παροχή ιατρικής φροντίδας, η
παραποµπή µελών σε άλλες ειδικότητες σύσταση για παρακλινικές εξετάσεις
και οδηγίες για φαρμακευτική αγωγή, συνταγογράφηση φαρµάκων καθώς
και επίσκεψη στο σπίτι ανασφάλιστων,  απόρων ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ
σε έκτακτες περιπτώσεις.

     Στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής διαφωτίζουν και κατευθύνουν τα
μέλη οργανώνοντας ομιλίες και συζητήσεις ενώ συμμετέχουν  στην
κατάρτιση διαφόρων προγραμμάτων  συνεργαζόμενο ι  με  τα μέλη της
Υγειονομικής Υπηρεσίας
Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των
υπηρεσιών των κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ )και των
εξυπηρετουμένων των προγραμμάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας.
    Παρέχει  υπηρεσίες  ιατροφαρμακευτικής  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  και
συνταγογράφηση φαρμάκων.
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      Συντάσσει σχετικό αρχείο που θα περιέχει ξεχωριστό φάκελο της εξέτασης
και των αντιστοιχών ανά εργασία μετρήσεων του κάθε μέλους καθώς και το
ιατρικό ιστορικό του με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίηση του ως προς την
προληπτική και κατασταλτική ιατρική αγωγή που πρέπει κατά περίπτωση να
ακολουθείται.  Τα  στοιχεία  του  προαναφερθέντος  αρχείου  που  θα
δημιουργηθεί θα υπάρχουν καταχωρημένα σε αντίστοιχο αρχείο του ΚΑΠΗ με
τη βοήθεια της επισκέπτριας Υγείας και Νοσηλεύτριας του Γραφείου τρίτης
ηλικίας. Τα μέλη του ΚΑΠΗ θα μπορούν να τα επικαλούνται όποια δηποτε
στιγμή το επιθυμούν, είτε για ενημέρωση δική τους είτε των ιατρών από τους
οποίους παρακολουθούνται.
      Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοιν. Προστασίας που
περιλαμβάνουν ενέργειες πρόσληψης και αγωγής υγείας .
      Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες  στο ΚΑΠΗ, στα προγράμματα φροντίδας
τρίτης  ηλικίας  του  Δήμου  και  της  επιχείρησης  του  Δήμου  καθώς  και  στο
Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) .
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ
Ο Ιατρός πρέπει να κατέχει: 
1.Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής  ΑΕΙ  ή  ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2.Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος
3.Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού συλλόγου
4.Άδεια  χρησιμοποίησης  τίτλου  ιατρικής  ειδικότητας  ,Γενικής  Ιατρικής  ή
Παθολογίας ή άλλης σχετικής με τις ανάγκες ειδικότητας.
5.Ο Ιατρός οφείλει να έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική άσκηση υπηρεσίας
υπαίθρου απόδεικνυομενης  με  βεβαίωση του  Υπουργείου  Υγείας  και  Κοιν.
Αλληλεγγύης ή Βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν Απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.Να έχουν ηλικία από 25 έως 67 χρόνων
2.Οι  υποψήφιοι  γιατροί  πρέπει  να  έχουν  την  υγεία  και  την  φυσική
καταλληλότητα  που θα τους επιτρέπει  στην εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν
3.Να μη έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα ( καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΑ ΚΑΠΗ
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  (καθήκοντα  προσωπικού  ΚΑΠΗ  )  του

κανονισμού  λειτουργίας  του  <ΚΑΠΗ>  και  λοιπών  προνοιακών  υπηρεσιών
όπως  <ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤΙ>κ.α  (απόφαση  348/2015,  θέμα  31  του
πρακτικού 13/2015 συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Ο γιατρός στο
ΚΑΠΗ απασχολείται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδοµάδα, ανάλογα µε
τον αριθµό των µελών και τις ανάγκες του ΚΑΠΗ.

Επειδή :
1)τα  εγγεγραμμένα  μέλη  του  ΚΑΠΗ  είναι  μέχρι  σήμερα  285  με

προοπτική σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο
να φτάσουν τον αριθμό των 500 ατόμων  συν τα 70 μέλη του βοήθεια στο
σπίτι και ΚΗΦΗ της Επιχείρησης του Δήμου (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π)

 2) Οι συνταγές που μπορεί να γράψει ο Ιατρός σε ένα δίωρο είναι 8
στον αριθμό και πολλές φορές είναι για 3 μήνες (3χ8=24)

 γι αυτό για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων  και για την
επιτυχή  εκπλήρωση  και  των  άλλων  καθηκόντων  του  Ιατρού  το  χρονικό
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διάστημα που θα παρέχει τις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 12 μήνες από την
ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  για  δυο  ώρες  καθημερινά  από  τις
8π.μ έως 10π.μ.. συνολικό χρόνο 600 ώρες.

Ο Χώρος που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του θα είναι το Ιατρείο του
ΚΑΠΗ.

Υποχρέωση εργοδότη
     Το ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας παρέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την
εκτέλεση του έργου ( εξοπλισμό, αναλώσιμα, κλπ).

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
     Αν κατά την διάρκεια των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών βεβαιωμένα
προκύψει  ελαττωματική  εκτέλεση  τους  από  υπαιτιότητα  του  Ιατρού  ή
παρέχονται  υπηρεσίες  αντίθετες  με  τις  προβλεπόμενες   στην  συναφθείσα
σύμβαση, Ο Δήμαρχος Πρέβεζας ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΚΑΠΗ του
Δήμου Πρέβεζας  ,έχει  το  δικαίωμα χωρίς  να  τάξει  ουδεμία  προθεσμία,  να
υπαναχωρήσει της συμβάσεως. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  ιατρού  στα  ΚΑΠΗ  του  Δήμου  Πρέβεζας
λαμβάνεται υπ όψιν ο αριθμός των μελών και οι ανάγκες του ΚΑΠΗ .
    Σύμφωνα με τα στοιχεία του γραφείου Τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων
του Τμήματος Κοιν. Πολιτικής της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας  Παιδείας Δια βίου
Μάθησης  και  Πολιτισμού  ,τα  εγγεγραμμένα  μέλη  στα  ΚΑΠΗ  του  Δήμου
Πρέβεζας  είναι  μέχρι  σήμερα  285  με  προοπτική  σύμφωνα  με  τα  περσινά
δεδομένα και όπως συμβαίνει κάθε χρόνο να φτάσουν τον αριθμό 500  συν τα
70 μέλη του βοήθεια στο σπίτι και ΚΗΦΗ της Επιχείρησης του Δήμου  .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά από έρευνα αγοράς σχετικά με το κόστος
ανά ώρα το οποίο ανέρχεται 10€ ανά ώρα
          ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΕΣ /ΕΤΟΥΣ ΤΙΜΗ ΩΡΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ 600 10€ 6000€
Σύνολο καθαρής αξίας 6000€
Γενικό σύνολο δαπάνης 6000€

Απαλλαγή από ΦΠΑ
Η ανωτέρω προσδιοριζόμενη παροχή ιατρικών υπηρεσιών απαλλάσσεται του
ΦΠΑ(ΠΟΛ.1100/24-06-2010)
Το  κόστος  των   παρεχόμενων  υπηρεσιών  του  ιατρού  στο  ΚΑΠΗ  του  Δ.
Πρέβεζας  θα  παραμένει  το  ίδιο  σε  κάθε  περίπτωση  αύξησης  των
εγγεγραμμένων μελών στα ΚΑΠΗ του Δ. Πρέβεζας

                                                        Ο Δήμαρχος  Πρέβεζας

                                                    Μπαίλης Χρήστος
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