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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(ΚΑΠΗ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10.870,30€  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην δημόσια σύμβαση (παροχή υπηρεσίας), με τίτλο «Παροχή 
Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης 
(ΚΑΠΗ)».  
 
Πρόκειται για την παροχή υπηρεσίας και συγκεκριμένα για την κάλυψη των αναγκών του 
τμήματος, που θα προκύψουν από την 01.08.2020 (εφόσον στις 31.07.2020 λήγει η 
τρέχουσα σύμβαση) για αυτό κρίνεται σκόπιμη η πραγματοποίηση της παροχής της 
υπηρεσίας «Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & 
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)». 
 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.  
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. μας (ΦΕΚ 
295/τ.Β/13.02.2017), το Τμήμα Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο – μεταξύ άλλων 
– για την παροχή υπηρεσιών «ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και 
συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό ». 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, ο οποίος εγκρίθηκε με την 23/2015 
Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΛΞ0ΟΛΔ0-ΙΣΨ), ο Ιατρός θα πρέπει να έχει ειδικότητα Γενικής 
Ιατρικής ή Παθολόγος. 
 
Επίσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος, ο οποίος εγκρίθηκε με την 
23/2015 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΛΞ0ΟΛΔ0-ΙΣΨ), το Τμήμα Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης είναι 
αρμόδιο – μεταξύ άλλων και για την διοργάνωση εκδρομών εκτός των ορίων του Δήμου. Στις 
πολυήμερες εκδρομές πρέπει να συνοδεύει γιατρός. 
 
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η επίτευξη – κατά το μέγιστο δυνατό – υψηλότερου 
επιπέδου υγείας στα άτομα της τρίτης ηλικίας του Δήμου μας στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (πρόληψη της ασθένειας, προαγωγή υγείας και αποκατάσταση). 
 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μελέτη, η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσίας 
«Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών στα μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & 
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)». 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία: 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:   
Οδός Λ. Πεντέλης 62 

Ταχυδρομικός Κώδικας 15235 
Περιοχή Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL301 

Λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  kapivr2@otenet.gr  

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 8043732 

 
 
2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για 
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό 
CPV 85120000-6 με τίτλο «Ιατρικές και συναφείς υπηρεσίες». 
 
 
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, ανέχεται στο ποσό των 10.870,30€. Η δαπάνη 
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Ν.Π.Δ.Δ., χαρακτηρίζεται ως πολυετής καθώς θα 
έχει ισχύ από (01.08.2020 έως 31.07.2021). Θα βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2020 και 2021. 
 
Επιμερίζεται δε ως εξής κατ’ έτος και κατά κωδικό προϋπολογισμού: 

Έτος Κ.Α. Τίτλος Πίστωση 

2020 15.6117.02 Αμοιβή ιατρού ΚΑΠΗ 2020 4.897,20€ 

2021 15.6117.02 Αμοιβή ιατρού ΚΑΠΗ 2021 5.973,10€ 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 6 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» προκύπτει ότι μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης δαπανών εφόσον 
στον προϋπολογισμό υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ίσης τουλάχιστον αξίας με το τμήμα 
του έργου, της παροχής υπηρεσίας ή της προμήθειας που, βάσει της μελέτης, πρόκειται να 
εκτελεσθεί μέχρι το τέλος του έτους. 
 
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την περ. ε της παρ.1 του αρ.22 του Ν.2859/2000, οι 
παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. Η ανωτέρω 
προσδιοριζόμενη παροχή ιατρικών υπηρεσιών απαλλάσσεται του ΦΠΑ (ΠΟΛ.1100/24-06-
2010)  

 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 
4412/2016 και είναι «κάτω των ορίων». 
 
Η προτεινόμενη υπηρεσία θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 

mailto:kapivr2@otenet.gr
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(και ιδίως του άρθρου 118 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των αρ. 107, 109 και 109α), του 
Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006. 
 
 
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας.  
 
 
 

Βριλήσσια 25/05/2020 
Η Συντάξασα 

 
 

Ευδοκία Μαλτέζου 
ΤΕ Νοσηλεύτρια 

Προϊστάμενη Τμήματος 
Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
(ΚΑΠΗ) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10.870,30€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε 
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη παροχή 
υπηρεσιών. 
 
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο 
επιστήμονας Ιατρός που θα του ανατεθεί η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, βάσει της 
προσφοράς του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η παροχή της υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09-03-1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 

διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα 
– Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Του Ν.4152/2013 (παρ. Ζ – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 
57654/2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23-05-2017). 

 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
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 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 
- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις.» 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 

 Το συμφωνητικό 
 Η παρούσα μελέτη  
 Η απόφαση ανάθεσης 
 Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων  

 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
 
4.1  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη 

αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς, όμως η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών 
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .   
 

4.2  Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:   
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 
της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
Ν.4198/2013 (A' 215). 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

4.2.2  Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, κατά παρέκκλιση, από τον 
υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην περίπτωση που 
ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά δεν 
έχουν καταβληθεί. 
 

4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν.4412/2016, ήτοι: 
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Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Η ανωτέρω υποχρέωση 
αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016). 
 

4.2.4 Εάν δεν έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιατρού. 
 

4.2.5 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. 
 

4.2.6 Εάν δεν έχει τίτλο ειδικότητας Παθολογίας ή γενικής ιατρικής 
 

4.2.7 Εάν δεν έχει βεβαίωση άσκησης ειδικότητας από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο 
 
 

Άρθρο 5ο: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ο οικονομικός φορέας, μετά την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλλει 
τα αναφερόμενα απαιτούμενα έγγραφα του παρόντος άρθρου (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 
και λοιπά αποδεικτικά μέσα), μαζί με την οικονομική του προσφορά. 
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 4 
είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.1), με την οποία θα δηλώνει:  

α) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη 
 καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του 
 άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.)  
β) Στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας), ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 
 καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4.2.1 του 
 άρθρου 4 της παρούσας (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εις βάρος των 
 κατωτέρω προσώπων (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων 
 αυτών): 
 1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
 ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
 και Ε.Ε.),  
 2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
 περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  
 3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών. 
 
Η Υ.Δ. υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο (για τις ατομικές επιχειρήσεις) ή από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (στην περίπτωση νομικών προσώπων - 
εταιρειών) όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. 
 
Εναλλακτικά στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) μπορούν να υποβληθούν 
χωριστές Υ.Δ. από έκαστο υπόχρεο κατά τα ανωτέρω. 
 
Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
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2. Πιστοποιητικό (για την περίπτωση 4.2.2), που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:  

α) καταβολή φόρων 
β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική για τους Έλληνες 

πολίτες και για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους στην 
Ελλάδα) 

 Σημείωση: 
 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά 

πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή 
σχέση με την εταιρεία.   

 Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι 
ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό. 

 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
 
Επίσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/96 του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (για την περίπτωση 4.2.3) του νομίμου εκπροσώπου 
του φορέα, με την οποία να δηλώνει ότι: 
-  δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016. 
- αποδέχεται τα οριζόμενα στην 2/2020 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του 
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής. 
 
4. Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Ιατρού  
5.  Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο  
6. Πτυχίο Iατρικής 
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7. Τίτλος ειδικότητας 
8. Βεβαίωση άσκησης ειδικότητας από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο 
9. Εκπαίδευση στη γηριατρική, που θα αποδεικνύεται από αντίστοιχη βεβαίωση 
10. Εκτέλεση κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον 3 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ηλικιωμένα άτομα και προς απόδειξη αυτού να 
υποβληθεί κατάλογος όπου θα αναφέρεται ο φορέας παραλαβής της υπηρεσίας, η 
ημερομηνία της σύμβασης καθώς και το χρηματικό ποσό. Επίσης να προσκομισθούν 
οι αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από τους αναφερόμενους 
φορείς. 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της 
νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.  
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
πρακτικό γενικής συνέλευσης, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί η υποβολή αυτού.  
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με 
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Επίσης θα πρέπει να υποβληθεί εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet. Το εκτυπωμένο έγγραφο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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(Α΄188). Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 
Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο 
αρ.1 του Ν. 4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών 
αντιγράφων τους.  
 
Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά 
φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014.  
 
Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 
 
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 
 Τα πιστοποιητικά της περίπτωσης 5.2 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) θα 

πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

 Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 Εφόσον υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

 Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή τους.   

 οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς -δικαιολογητικών. 

 
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται: 
α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της παροχής 
υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, στα γραφεία 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων».  
 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της παροχής υπηρεσίας. 
 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και 
πάντως όχι νωρίτερα από την 01.08.2020, και ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται 
έως τις 31.07.2021 (πολυετής υποχρέωση).  
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ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αρμόδια υπηρεσία 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το Τμήμα Λεσχών Φιλίας και 
Αλληλεγγύης του Ν.Π.Δ.Δ.  
 
Αρμοδιότητες υπηρεσίας 
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν: 
 στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, 
 στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και 
 ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του 
Ν.4412/16. 

 
Επόπτης  
Επειδή η παρούσα παροχή υπηρεσίας, ως εκ της φύσεώς της, απαιτεί συνεχή 
παρακολούθηση,  το ΝΠΔΔ δύναται, µε απόφασή του, να ορίσει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης, ως Επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 216 του Ν.4412/2016. 
 
Τα καθήκοντα του Επόπτη ενδεικτικώς είναι η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου µε τους όρους της 
σύμβασης. Με εισήγηση του Επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 
έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης.  
 
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., με την οποία θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και θα συμμορφώνεται 
στις εντολές, υποδείξεις και οδηγίες της. Η αρμόδια υπηρεσία πιστοποιεί και την ορθή 
εκτέλεση της εργασίας του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ .  
 
Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.  
 
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία της προς παροχή υπηρεσίας, κάθε απαιτούμενη 
δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των ασφαλιστικών 
του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά στο 100% της 
αξίας της κάθε τμηματικής παράδοσης, από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν 
έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126674
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126674
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«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» στο όνομα 
του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων 
κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του οικονομικού έτους 2020 (και 
2021 αντιστοίχως), μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και μετά την ολοκλήρωση 
και παραλαβή κάθε φάσης, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συντάξει το 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς το 
συμβατικό αντικείμενο. 
 
Η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τις επί μέρους τιμές της 
οικονομικής του προσφοράς. 
 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και καμία 
υποχρέωση δεν θα έχει το Ν.Π.Δ.Δ. έναντι του Αναδόχου σε περίπτωση που δεν 
εκτελεσθεί το σύνολο του αντικειμένου, που περιγράφεται στη μελέτη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ 
 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων, φόρους, 
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. 
 
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την περ. ε της παρ.1 του αρ.22 του Ν.2859/2000, οι 
παροχές ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων, απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. 
Η ανωτέρω προσδιοριζόμενη παροχή ιατρικών υπηρεσιών απαλλάσσεται του ΦΠΑ 
(ΠΟΛ.1100/24-06-2010)  

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση του αναδόχου οποτεδήποτε, εάν 
υπάρχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίο λόγο συνιστά ιδίως η εκ μέρους του Αναδόχου 
παραβίαση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση και το 
Ν.4412/16, ειδικότερα δε η διακοπή παροχής υπηρεσιών/εργασιών ή η πλημμελής παροχή 
υπηρεσιών/εργασιών εκ μέρους του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200-205 έως και 

216-220, του Ν.4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από 

άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του 

Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το 
σύνολο της σύμβασης, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης, ο 
Ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει οποιασδήποτε μορφής 
αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. 

4. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 που έχει ορισθεί, σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται 
αναλυτικά στο συμφωνητικό. 
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5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στον επόπτη και στην αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης του Ν.Π.Δ.Δ., κάθε στοιχείο σχετικό 
προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η υπό παροχή υπηρεσία πληροί τους όρους της 
παρούσας. 

6. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, του Ν. 3463/2006 και του 
Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 
 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια / / 2020 

 
Η Προϊστ. Δ/νσης  

 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

 

 
Βριλήσσια  /05/ 2020 

 
Η Συντάξασα 

 
 

Ευδοκία Μαλτέζου 
ΤΕ Νοσηλεύτρια 

Προϊστάμενη Τμ. Λεσχών Φιλίας & 
Αλληλεγγύης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παροχή υπηρεσίας πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη 
συνέχεια. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας-υπηρεσίας αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα 
μέλη του Τμήματος Λεσχών Φιλίας & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) από Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής 
Ιατρικής, πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια και 
συγκεκριμένα: 
 
 Συνταγογράφηση φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων, κλινική εξέταση και παροχή 

ιατρικών οδηγιών για όλα τα ενεργά μέλη του ΚΑΠΗ. Συνολικός αριθμός μελών περίπου 
1300 μέλη. Σε περίπτωση που τα εγγεγραμμένα μέλη αυξηθούν, ο ιατρός θα παρέχει 
τις υπηρεσίες του σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη. Το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του ιατρού στο ΚΑΠΗ θα παραμένει το ίδιο σε κάθε περίπτωση αύξησης των 
εγγεγραμμένων μελών. Εξυπακούεται ότι όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση COVD-
19, ο ιατρός θα χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνική επικοινωνία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αύλη συνταγογράφηση κλπ) προκειμένου να 
εξυπηρετεί τα μέλη του ΚΑΠΗ μας  με ή χωρίς τη φυσική τους παρουσία, 
τηρώντας τις αντίστοιχες οδηγίες του ΕΟΔΥ, ιατρικού συλλόγου και ΠΟΥ. 
Παράλληλα θα συνεργάζεται με την κοινωνική υπηρεσία, το πρόγραμμα  
«βοήθεια στο σπίτι» προκειμένου τα μέλη του ΚΑΠΗ να εξυπηρετούνται και να 
καλύπτονται οι ανάγκες τους για συνταγογράφηση φαρμάκων, παρακλινικών 
εξετάσεων κλπ. 

 Παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού κατά τις ημέρες και τις 
ώρες παρουσίας του στο ιατρείο. 

 O ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 
8:00-10:00 στο ιατρείο του ΚΑΠΗ επί της οδού Κισσάβου 11. (Όσο διαρκεί η 
υγειονομική κρίση COVID-19 και μέχρι να επαναλειτουργήσει το ΚΑΠΗ στο 
φυσικό του χώρο, ο ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα μέλη του ΚΑΠΗ 
τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τον ΕΟΔΥ , τον ιατρικό σύλλογο και τον 
ΠΟΥ, στο κτίριο των κοινωνικών ιατρείων Λ. Πεντέλης 62 κατά τις ίδιες ημέρες 
κι ώρες).  

 (Σε περίπτωση που λειτουργήσει παράρτημα ΚΑΠΗ πριν το τέλος της παρούσας 
σύμβασης, ο ιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του και σε αυτό με εναλλάξ ημέρες. 

 Δημιουργία κι επικαιροποίηση φακέλων Ιατρικού Ιστορικού σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή στα εγγεγραμμένα μέλη του ΚΑΠΗ  

 Συνοδεία των μελών του ΚΑΠΗ και παροχή πρώτων βοηθειών στις εκδρομές όπου 
υπάρχει διανυκτέρευση (αν κι εφόσον πραγματοποιηθούν). (Η δαπάνη της 
μετάβασης, της επιστροφής και της διαμονής θα επιβαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10.870,30€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020 
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 O Ιατρός οφείλει να διαθέτει ο ίδιος το ειδικό κιτ πρώτων βοηθειών και 
ιατροφαρμακευτικό υλικό σύμφωνα με την ιατρική πρακτική.  

 Κατά τη διάρκεια των εκδρομών οφείλει να ακολουθεί τα μέλη σε όλες τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες όπου παραστεί 
ανάγκη καθ’ όλο το 24ωρο.  

 Ο ιατρός θα παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες στο σύνολο των επιβαινόντων (τόσο στα μέλη 
του ΚΑΠΗ, όσο και στους λοιπούς επιβαίνοντες στην εκδρομή). 

  Ο αριθμός των μελών ΚΑΠΗ που θα συμμετέχουν στις πολυήμερες εκδρομές είναι 200 
άτομα. 

 Αν ο ιατρός κρίνει ότι κάποιο μέλος χρειαστεί να μεταβεί στο νοσοκομείο, θα πρέπει να το 
συνοδεύσει ο ίδιος ή να ορίσει τρόπο μεταφοράς. 

 Για το έτος 2020 αν ξεπερασθεί η υγειονομική κρίση κι εφόσον   λειτουργήσει το 
ΚΑΠΗ μπορεί  να πραγματοποιηθεί  μία τετραήμερη εκδρομή (κατά το μήνα Οκτώβριο 
ή Νοέμβριο ή  Δεκέμβριο του 2020). Για την ακριβή ημερομηνία, τόπο προορισμού, κλπ, 
ο ιατρός θα ενημερώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν, μέσω του μηνιαίου προγράμματος 
δραστηριοτήτων του ΚΑΠΗ. (Μπορεί η εκδρομή να γίνει και Σαββατοκύριακο). H εκδρομή 
περιλαμβάνει τρεις διανυκτερεύσεις και 12 ώρες απασχόλησης την ημέρα της επιστροφής. 
Ο ιατρός θα πρέπει να βρίσκεται στο ΚΑΠΗ για να επιβιβαστεί στο πούλμαν κατά την ώρα 
αναχώρησης, να συνοδεύει τα μέλη σε όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις, στο ξενοδοχείο 
κλπ δραστηριότητες, και να παρέχει τις υπηρεσίες του καθ’ όλο το 24ωρο μέχρι την ώρα 
επιστροφής στο ΚΑΠΗ (την τέταρτη μέρα αργά το απόγευμα). 

 Για το έτος 2021 αν ξεπερασθεί η υγειονομική κρίση κι εφόσον   λειτουργήσει το 
ΚΑΠΗ μπορεί   να πραγματοποιηθεί  μία διήμερη εκδρομή (τον Απρίλιο ή το Μάιο ή τον 
Ιούνιο 2021). Για την ακριβή ημερομηνία , τόπο προορισμού, κλπ, ο ιατρός θα 
ενημερώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν, μέσω του μηνιαίου προγράμματος 
δραστηριοτήτων του ΚΑΠΗ. (Μπορεί να γίνει και Σαββατοκύριακο). H εκδρομή 
περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και 12 ώρες απασχόλησης την ημέρα της επιστροφής. Ο 
ιατρός θα πρέπει να βρίσκεται στο ΚΑΠΗ για να επιβιβαστεί στο πούλμαν κατά την ώρα 
αναχώρησης, να συνοδεύει τα μέλη σε όλες τις ενδιάμεσες μετακινήσεις, στο ξενοδοχείο 
κλπ δραστηριότητες, και να παρέχει τις υπηρεσίες του καθ’ όλο το 24ωρο μέχρι την ώρα 
επιστροφής στο ΚΑΠΗ (τη δεύτερη μέρα αργά το απόγευμα). 
 

 
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΕΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 8 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 44 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 42 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 42 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 44 

ΣΥΝΟΛΟ   180 

 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 
ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-
ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(συνυπολογίζοντας 
και τις 12 ώρες 

επιστροφής) 

Τετραήμερη εκδρομή μελών ΚΑΠΗ 
εντός Ελλάδος, πέραν των 500χλ/τρων 

Έως 200 Άτομα-
μέλη ΚΑΠΗ 

4 3 84 

ΣΥΝΟΛΟ     84 
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ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 
ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΩΡΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 38 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 40 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 42 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 42 

ΜΑΙΟΣ 2021 40 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 40 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 44 

ΣΥΝΟΛΟ   286 

 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 
ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ-
ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(συνυπολογίζοντας 
και τις 12 ώρες 

επιστροφής) 

Διήμερη εκδρομή μελών ΚΑΠΗ εντός 
Ελλάδος, πέραν των 500χλ/τρων 

Έως 200 Άτομα-
μέλη ΚΑΠΗ 

2 1 36 

ΣΥΝΟΛΟ     36 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ 
ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 
Μονάδα μέτρησης: ΩΡΑ 
Τιμή: Δέκα Οκτώ Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτά(18,55) 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΣΧΩΝ 
ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΑΠΗ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΩΝ 
ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
Σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές 
Μονάδα μέτρησης: ΩΡΑ 
Τιμή: Δέκα Οκτώ Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτά(18,55) 
 

 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια  / /2020 

 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
 
 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

 

 
Βριλήσσια  /05/ 2020 

 
 

Η Συντάξασα 
 
 

Ευδοκία Μαλτέζου 
ΤΕ Νοσηλεύτρια 

Προϊστάμενη Τμ. Λεσχών Φιλίας & 
Αλληλεγγύης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΛΕΣΧΩΝ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10.870,30€ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
 

Α/Α Ειδικότητα Περιγραφή 
υπηρεσίας 

 

Διάρκεια 
/ώρες 

 

Τιμή ανά 
ώρα 

Δαπάνη σε 
ευρώ 

1 Ιατρός ειδικός 
γενικής 
ιατρικής 
ή Παθολόγος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
μέλη του ΚΑΠΗ 

στο ιατρείο 

180 18,55 3.339,00 

2 Ιατρός ειδικός 
γενικής 
ιατρικής 
ή Παθολόγος 
 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
μέλη του ΚΑΠΗ 

κατά τη διάρκεια 
των πολυήμερων 
εκδρομών όπου 

υπάρχει 
διανυκτέρευση 
(απασχόληση 
εκτός έδρας) 

84 18,55 1.558,20 

ΣΥΝΟΛΟ   264  4.897,20 

 
 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 
 

Α/Α Ειδικότητα Περιγραφή 
υπηρεσίας 

 

Διάρκεια 
/ώρες 

 

Τιμή ανά 
ώρα 

Δαπάνη σε 
ευρώ 

1 Ιατρός ειδικός 
γενικής 
ιατρικής 
ή Παθολόγος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
μέλη του ΚΑΠΗ 

στο ιατρείο 

286 18,55 5.305,30 

2 Ιατρός ειδικός 
γενικής 
ιατρικής 
ή Παθολόγος 
 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
μέλη του ΚΑΠΗ 

κατά τη διάρκεια 
των πολυήμερων 
εκδρομών όπου 

υπάρχει 
διανυκτέρευση 
(απασχόληση 
εκτός έδρας) 

36 18,55 667,80 

ΣΥΝΟΛΟ   322  5.973,10 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Α/Α Ειδικότητα Περιγραφή 
υπηρεσίας 

 

Διάρκεια 
/ώρες 

 

Τιμή ανά 
ώρα 

Δαπάνη σε 
ευρώ 

1  Ιατρός 
ειδικός 
γενικής 
ιατρικής 
ή Παθολόγος 

Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
μέλη του ΚΑΠΗ 

στο ιατρείο 

466 18,55 8.644,30 

2  Παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών στα 
μέλη του ΚΑΠΗ 

κατά τη διάρκεια 
των πολυήμερων 
εκδρομών όπου 

υπάρχει 
διανυκτέρευση 
(απασχόληση 
εκτός έδρας) 

120 18,55 2.226,00 

ΣΥΝΟΛΟ   586  10.870,30 

 
 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Βριλήσσια / /2020 

 
 

Η Προϊστ. Δ/νσης  
 
 
 
 

Αικατερίνη Μπλέτσα 
ΠΕ Νηπιαγωγών 

 

 
Βριλήσσια /05/ 2020 

 
 

Η Συντάξασα 
 
 

Ευδοκία Μαλτέζου 
ΤΕ Νοσηλεύτρια 

Προϊστάμενη Τμ. Λεσχών Φιλίας & 
Αλληλεγγύης 

 
 


