
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΛΑΡΙΣΑ:07/03/2018

                                                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.1056

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας  δυο ΠΕ 
Ιατρών παθολόγων , ενός ΠΕ Οδοντιάτρου, ενός ΤΕ Φυσιοθεραπευτή  στις δομές της Δ/νσης 
Πρόνοιας  καθώς και δυο ΠΕ Παιδιάτρων για την παρακολούθηση των παιδιών των  Παιδικών 
Σταθμών   της  Δ/νσης  Αθλητισμού  Πολιτισμού  &  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου 
Λαρισαίων.»   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 

Συνοπτικός  Διαγωνισμός άρθρο 117  του Ν. 4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

τα απαιτούμενα προσόντα 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 23/3/2018
Ημέρα: Παρασκευή

Ώρα:   11:00 (έναρξη αποσφράγισης προσφορών)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δήμος Λαρισαίων
Δ/νση Πρόνοιας

Ταχ. Δ/νση: Οικ. Εξ Οικονόμων 8Α
3όροφος

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Εξήντα ημερών (60)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 85121200-5
85131000-6
85142100-7
85121291-9

KA 15.6117.06003
15.6117.06004
15.6117.05002



ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

49.199,16

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εννιά μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Τα απαιτούμενα προσόντα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ • ΚΗΜΔΗΣ
• ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αμοιβή του αναδόχου/ αναδόχων υπόκειται σε 
• κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ. 
7 του Ν. 4412/2016

• κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 
450 του Ν. 4412/2016

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωμή του αναδόχου/ αναδόχων παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 
του Ν. 4172/2013

Αντικείμενο του Έργου
 Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει για τις ανάγκες του και ειδικότερα για της ανάγκες της Δ/νσης Πρόνοιας 

και της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής,  Συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό  για την 
ανάδειξη αναδόχων  για «Παροχή επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας δυο (2) ΠΕ Ιατρών παθολόγων ενός 
(1) ΠΕ Οδοντιάτρου, ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή  στις Δομές της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου καθώς και δυο 
(2)  ΠΕ Παιδιάτρων για  την παρακολούθηση των  παιδιών των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών  της 
Δ/νσης  Αθλητισμού  Πολιτισμού  &  Κοινωνικής  Πολιτικής  του  Δήμου  Λαρισαίων»   για  εννέα  μήνες   , 
προυπ/σας  συνολικής  δαπάνης  49.199,16  €   (δυο  (2)  ΠΕ  Ιατρών  Παθολόγων  16.399,98€,  ενός  (1)  ΠΕ 
Οδοντιάτρου  8.199,99€ , ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτή 8.199,99 € και δυο (2) ΠΕ Παιδιάτρων 16.399,20€) .

.



ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι  «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες»

ΑΡΘΡΟ  2:  ΤΙΤΛΟΣ,  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ,  ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  &  ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Ο τίτλος των συμβάσεων είναι :

• Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Παθολόγου

•  Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Παθολόγου

• Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Οδοντιάτρου

•  Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Φυσιοθεραπευτή

•  Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου 

• Σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου

«Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016)

Η εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 49.199,16€  για εννιά μήνες . Για  τη 
δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η     60/2018   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

2.2 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016 )

Ο  τόπος  παροχής  των  υπό  ανάθεση  υπηρεσιών  είναι  για  τους  Ιατρούς  Παθολόγους  ,  Φυσιοθεραπευτή 
,Οδοντίατρο ,οι Κοινωνικές Δομές (ΚΑΠΗ, Πολυατρείο κλπ) της Δ/νσης Πρόνοιας και για  τους Παιδιάτρους 
οι Παιδικοί Σταθμοί της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής.   
2.3.1 Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές των Υπηρεσιών

2.3.1.1 Τεχνικές Προδιαγραφές για την Παροχή Υπηρεσιών 

2.3.1.1.1         Απαιτούμενα Προσόντα

1) Ο ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή 
Παθολόγου δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης 
υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή 
βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

β) βαθμός  πτυχίου.

γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.



2)

2.3 Αρμοδιότητες  ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ
Οι υπηρεσίες των Ιατρών Παθολόγων που θα παρέχονται  είναι: 

• εξέταση , συνταγογράφηση, , χορήγηση παραπεμπτικών για εξετάσεις, βεβαιώσεις  υγείας των μελών 
των ΚΑΠΗ  

• Ιατρική εξέταση των μελών που θα είναι ασθενείς .
• Θα εκδίδονται ιατρικές βεβαιώσεις για τα προγράμματα του Δήμου γυμναστικής και χορού και για τα 

καλοκαιρινά μπάνια.
•  Προληπτικός έλεγχος σακχάρου και πίεσης καθώς και  έκδοση παραπεμπτικών για chech up.
• Ενημερωτικές ομιλίες 

Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
Απαιτούμενα προσόντα 

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής  ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης οδοντιατρικού 
επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους 
Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Β) τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία

Γ) βαθμός  πτυχίου.

Δ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Αρμοδιότητες Ιατρού Οδοντάτρου
       Οδοντιατρικές υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι :

• Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος.
• Εμφράξεις δοντιών.
• Ενδοδοντικές  θεραπείες.
• Εξαγωγές δοντιών.
• Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
• Υπερουλιτκή αποτρύγωση- στίλβωση δοντιών.
• Θεραπεία ουλίτιδας.
• Ενημερωτικές ομιλίες 

Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Απαιτούμενα προσόντα

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή, γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την 
έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007  ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για 
όσους εγγράφονται για πρώτη φορά ,η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε   ή Βεβαίωση 
ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους..



• τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία
• βαθμός  πτυχίου.

Οι υπηρεσίες του φυσιοθεραπευτή που θα παρέχονται θα είναι:
• Συνεδρίες φυσιοθεραπείας σε καθημερνή  βάση με παραπεμπτικό από αρμόδιο Γιατρό.
• Το κάθε παραπεμπτικό θα περιλαμβάνει δέκα συνεδρίες με δυνατότητα επανεξέτασης αν το πρόβλημα 

είναι έντονο. 
• Φυσιοθεραπείες κατ οίκον εφόσον ο ασθενής δεν μπορεί να μετακινηθεί. 

Τεχνικές Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
Απαιτούμενα προσόντα

ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου, δ) 
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας 
υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του 
ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

β) βαθμός  πτυχίου.

γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Οι υπηρεσίες των Παιδιάτρων που θα παρέχονται θα είναι:
• Κλινική  παιδιατρική  εξέταση  ,  ακρόαση  ,  επισκόπηση  –  ωτοσκόπηση,  ψηλάφηση  και  έλεγχος 

εμβολιαστικής  κάλυψης,  έλεγχος  διαιτολογίου  και  επικοινωνίας  με  τους  γονείς  όταν  κρίνεται 
απαραίτητο.

• Παρακολούθηση ψυχοκινητικής κατάστασης , συμβουλευτική δασκάλων και γονέων σε περίπτωση 
ψυχοκινητικής καθυστέρησης λόγου ή διαταραχή συμπεριφοράς.

• Έκτακτα περιστατικά ιώσεις, μικροατυχήματα, οδηγίες  προς δασκάλους και γονείς σε περιπτώσεις 
επιδημιών.  

Πλαίσιο Υλοποίησης της Σύμβασης 

3.1 Διάρκεια  παροχής υπηρεσιών –εκτέλεσης της σύμβασης 

Η διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης, παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών  ορίζεται σε εννέα μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Προϋπολογισμός  και Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννιά χιλ. εκατόν 

ενενήντα εννέα ευρώ & δέκα έξη λεπτά  (49.199,16).

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου  κι  ειδικότερα τους ΚΑΕ :15.6117.06003, 

15.6117.06004, 15.6117.05002 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων. 

Στο ανωτέρω ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης  περιλαμβάνεται το σύνολο των προβλεπομένων 

επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχο 

επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν και την 

παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.



Πλαίσιο Υλοποίησης της Σύμβασης 

3.2 Διάρκεια  παροχής υπηρεσιών –εκτέλεσης της σύμβασης 

Η διάρκεια  εκτέλεσης της σύμβασης, παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών  ορίζεται σε εννέα (9) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Στο  ανωτέρω  ποσό  της  προϋπολογισθείσας  δαπάνης   περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  προβλεπομένων 

επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση αυτού. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχο 

επιβαρύνεται  με  τις  προβλεπόμενες  από  το  νόμο  κρατήσεις,  όπως  αυτές  εκάστοτε  ισχύουν  και  την 

παρακράτηση του φόρου εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) ορίζεται σε εννέα μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :

4.1 Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες    κανονιστικές πράξεις, 
όπως ισχύουν και ιδίως από:

• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

• του Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει  ή 

τροποποιείται.

• του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• τον Ν.  4270/2014 (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

• του N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και 
άλλες διατάξεις
• του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992  
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

• τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

• το  άρθρου  26  του  ν.4024/2011  (Α  226)  «Συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

• τον  Ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 



πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”

• του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του  Υπουργού  Εσωτερικών

• του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και  
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

• του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”   

• του  Π.Δ  28/2015  (Α'  34) “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και  
στοιχεία”, 

• του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

• το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

• τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

• τη  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας  “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

• Την υπ’ αριθμ 11/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της «Έγκριση έναρξης διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα « Παροχή επιστημονικών γνώσεων και εμπειρίας δύο (2) ΠΕ Ιατρών 
παθολόγων  ,ενός  (1)  ΠΕ  Οδοντιάτρων  καθώς  και  ενός  (1)  ΤΕ  Φυσιοθεραπευτή,  στα  ΚΑΠΗ  – 
ΣΤΕΚΙΑ και στο Δημοτικό Πολυιατρείο » της Δ/νσης Πρόνοιας καθώς και δυο(2) ΠΕ Παιδιάτρων για 
την «Παροχή  υπηρεσίας Παιδιατρικής παρακολούθησης των Παιδιών των Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Λαρισαίων της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής»

• Τις υπ’ αριθμ. 60/2018  & 95/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατίθεται η 

πίστωση ,  εγκρίνονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές,  καθορίζονται  οι  όροι  του  Διαγωνισμού  και  ορίζεται  η 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

• τις  υπ’  αριθμ.  823,824,825  προτάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  της  Διεύθυνσης  Οικονομικής 

Υπηρεσίας.

Των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών  διατάξεων  που 

αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,   καθώς και  του  

συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά  

παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Κατά  την  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  τηρούν  τις  υποχρεώσεις   τους  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  X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 



ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω 
παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4,  
εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη 
διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται 
ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 .

ΑΡΘΡΟ6 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 
τουΝ.4412/2016)

Η  επιλογή  του  Αναδόχου,  θα  γίνει  με  τη  διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισμού  του  άρθρου  117  του 
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν.4412/2016)
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα  (εταιρείες  ΕΞΥΠΠ)  εγκατεστημένα  σε  κράτος  -  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (Ε.Ε.)  ή  του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
και  των  πολυμερών  διαπραγματεύσεων  του  Γύρου  της  Ουρουγουάης  (ν.2513/1997  Α΄  139),  εφόσον  η 
δημοπρατούμενη σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.

Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι  
εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν συγκεκριμένη παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται με 
την αιτιολογία ότι  θα έπρεπε να είναι  είτε  φυσικά  είτε  νομικά πρόσωπα κατά την ελληνική νομοθεσία.  
Επιτρέπεται ωστόσο, στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των δημοσίων 
συμβάσεων  προμηθειών,  που  καλύπτουν,  επιπλέον,  εργασίες  ή/και  υπηρεσίες  τοποθέτησης  και 
εγκατάστασης,  να  ζητείται  από  τα  νομικά  πρόσωπα  να  μνημονεύουν,  στην  προσφορά  ή  στην  αίτηση 
συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται με την 
εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι.  
Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής,  οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να 
έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι 
δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο 
που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολοκλήρων.

Τα  εγκατεστημένα  στην  Ελλάδα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένα  στα  οικεία  
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό.  Οι  υποψήφιοι  που δεν 
έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

ΑΡΘΡΟ  8:  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΤΕΥΧΗ)  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ  ΑΥΤΑ, 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  (Άρθρα  2  παρ.  1  περ.  14,  53  και  121 
Ν.4412/2016)

8.1. Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για  τον 
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :



α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
γ)Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την  αναθέτουσα αρχή
δ) Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

8.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά 
της  και  στα  λοιπά  έγγραφα  της  σύμβασης  (τεύχη)  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Δήμου  Λαρισαίων,  στη 
διεύθυνση http://www.larissa-dimos.gr

8.3 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

Εφόσον  ζητηθούν  εγγράφως  συμπληρωματικές  πληροφορίες,  διευκρινίσεις  κ.λπ.  για  τον  διαγωνισμό,  το 
αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από 
την Αναθέτουσα  Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά  ισχύει  και  δεσμεύει  τον  προσφέροντα  για  χρονικό  διάστημα  εξήντα  (60)ημερών από την 
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου  97 
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν.4412/2016.

Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.

Η  παρούσα  διακήρυξη  μαζί  με  τα  λοιπά  έγγραφα  της  σύμβασης  (αναλυτική  διακήρυξη  μετά  των 
παραρτημάτων  της,  ΤΕΥΔ,  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς)  θα  αναρτηθεί  και  στον  δικτυακό  τόπο  της 
Αναθέτουσας Αρχής :

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι τα απαιτούμενα προσόντα

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016)

12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο  και αποτυπώνονται 
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 
και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των 
άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν.4412/2016.

12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)

12.3

Το  ΤΕΥΔ  της  παρούσας  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  την  Κατευθυντήρια 
Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαρισαίων,  (Αρχείο  doc σε επεξεργάσιμη μορφή),  αναρτημένο  με τα 



λοιπά  έγγραφα  της  σύμβασης  για  τη  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων  προκειμένου  να  το 
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.

12.4 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Β) είναι οι εξής:

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Ο οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  επίσης  όταν το  πρόσωπο εις  βάρος  του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική  απόφαση είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του   εν  λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α,  
μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να  αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν  για  να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.

Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά  
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 
και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 
ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  όταν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε 
καταβάλλοντας 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, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται  
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή  της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή  
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει  
υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  να  μην  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του 
δραστηριότητες  ή  να  μη  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και  
5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4περ. α του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016.

Τα  σχετικά  στοιχεία  των  περιπτώσεων  Γ&  Δ  αποτυπώνονται  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  ΤΕΥΔ  (Λόγοι  που 
σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή  επαγγελματικό  παράπτωμα)  στα  αντίστοιχα 



πεδία.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή  αποκλείει 
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ & Ε.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη  
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις  
παραπάνω  προϋποθέσεις  συμμετοχής  Α,  Β  ,  Γ,  Δ,  Ε  και  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  άρθρο  17  της 
παρούσας  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ»,  όταν  αυτό  απαιτείται 
για την  ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

12.5 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και VI) συμπληρώνονται 
από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως 
εμφανίζονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ της παρούσας- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από 
όλους τους οικονομικούς φορείς.

- Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς.

-Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης .

- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά 
νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Επισημαίνεται ότι:

1) Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  ένα 
ΤΕΥΔ.
2) Όταν  συμμετέχουν  οικονομικοί  φορείς  υπό  τη  μορφή  ένωσης,  πρέπει  να  συμπληρωθεί  και  να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)
3) Στις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από ένα  άτομα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.

12.6 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)

α)  Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται  να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού,  εφόσον  η  λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή  εκτέλεση  της 
σύμβασης.

β)  Όταν  συμμετέχουν  ενώσεις,  απαντούν  θετικά  στο  σχετικό  ερώτημα  του  Μέρους  ΙΙ.Α  .  [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης,  
θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι  
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.

γ)  Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη της  ευθύνονται 
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολοκλήρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης . Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει 
μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  ένα ΤΕΥΔ.
4) Όταν  συμμετέχουν  οικονομικοί  φορείς  υπό  τη  μορφή  ένωσης,  πρέπει  να  συμπληρωθεί  και  να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)
5) Στις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από ένα  άτομα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 



σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.

ΑΡΘΡΟ   13:   ΤΟΠΟΣ   ΚΑΙ   ΧΡΟΝΟΣ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΚΑΙ   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα
96και 121 του N.4412/2016)

13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Δ/νση Πρόνοιας, στην διεύθυνση: Ρούσβελτ & οικ. Εξ Οικονόμων  8Α  , 
3ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 23/3/ 2018 ημέρα   Παρασκευή    , και ώρα 
11:00  πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση της 
παραγράφου 13.1 άνω.

Οι προσφορές υποβάλλονται με:

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Πρόνοιας, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αρχή.

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και βάνω, 
οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αρχής, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού. Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
ως  άνω  ημερομηνία  και  ώρα,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  πρωτοκολλούνται  και  φυλάσσονται  από  την 
Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή  
ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Η Αρχή παρατείνει  την  προθεσμία παραλαβής  των προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, 
αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  β) Όταν τα έγγραφα 
της  σύμβασης  υφίστανται  σημαντικές  αλλαγές.  Η  διάρκεια  της  παράτασης  είναι  ανάλογη  με  τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν 
έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία  κατάλληλων  προσφορών,  δεν 
απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ  14:  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές,  με  ποινή  απόρριψης  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 Αρχή Διενέργειας Διαγωνισμού: Δήμος Λαρισαίων

 Διακήρυξη  αρ.  ……./……… (αναγράφεται  ο  αριθμός  πρωτοκόλλου  ή  άλλο  διακριτικό  γνώρισμα  
αναφοράς της διακήρυξης)

 Τίτλος της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών 



 Καταληκτική  ημερομηνία:  (ημερομηνία  λήξης  προθεσμίας  υποβολής  προσφορών):  
………………………….

 Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος):

o Επωνυμία

o Διεύθυνση

o Αριθμός Τηλεφώνου

o Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας (fax)

o Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

 «ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΝΟΙΧΘΕΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ   Ή  ΤΟ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.Aτης 
παρούσας)

β)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Τεχνική  Προσφορά»  (βλέπε  παρ.  14.2.B της 
παρούσας).  Αν  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω  μεγάλου  όγκου,  να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με τις ίδιες ενδείξεις.

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

14.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:

Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της παρούσας.

ΙΙ. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

14.2.Β  Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 , με την οποία θα  δηλώνει την πλήρη 
αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους  της υπ’αριθμ. 01/2018 , 
όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 , με την οποία θα δηλώνεται: 1) ότι 
διαθέτει  την  επάρκεια  για  την  ορθή  παροχή  των  υπηρεσιών που  αιτείται  ο  Δήμος  Λαρισαίων  με  τον 
διενεργηθέντα  συνοπτικό  διαγωνισμό  και  δεν  θα  φέρει  καμία  εναντίωση  για  την  υλοποίησή  τους  σε  
περίπτωση  κατακύρωσης,  2)  ότι  η  προσφορά  του  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
διακήρυξης  την  οποία  έλαβε  γνώση  και  την  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  και  σε  περίπτωση 
κατακύρωσης θα εκτελέσει στο σύνολο τις αιτούμενες υπηρεσίες σε απόλυτη συμφωνία με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, 3) ότι η προσφορά του τεχνική και οικονομική ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερών  (ημερολογιακές),  4)  έχει  τη  δυνατότητα  έναρξης  παροχής  υπηρεσιών  από  την  επόμενη  της 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης, 5) να αναγραφεί το σκέλος (υποέργο) του διαγωνισμού που συμμετέχει .  
6) να αναγραφούν οι ασφαλιστικοί φορείς (κύριας και επικουρικής ) στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι τόσο 
οι ίδιοι όσο και το προσωπικό τους.



3. Συνυποβάλλονται (επικυρωμένα όπου επιβάλλεται) αντίγραφα των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την 
κατοχή  των  απαιτούμενων  προσόντων,  όπως  αυτά  έχουν  οριστεί  στα  ανωτέρω επιμέρους  κεφάλαια  της 
παρούσας διακήρυξης και της υπ’αριθμ 01/2018 μελέτης της Δ/νσης Πρόνοιας και αναφέρονται ρητά στο 
νόμο 3850/2010 (π.χ για ιατρό  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , τίτλο ειδικότητας και βεβαίωση εγγραφής σε 
οικείο ιατρικό σύλλογο)

14.2Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)

Στο χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη οικονομική προσφορά τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης, 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα: 

• Να δοθεί προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των αιτούμενων μηνών απασχόλησης .
Η  οικονομική  προσφορά  του  προσφέροντα  συμπληρώνεται  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  που  παρατίθεται 
παρακάτω:

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας

Κόστος 
υπηρεσιών για 
εννέα μήνες  ΦΠΑ

Συνολικό κόστος 

1 Παροχή επιστημονικών 
γνώσεων & εμπειρίας 

Π.Ε ΙΑΤΡΟΥ 
Παθολόγου.

2 Παροχή επιστημονικών 
γνώσεων & εμπειρίας 

Π.Ε ΙΑΤΡΟΥ 
Παθολόγου

3 Παροχή επιστημονικών 
γνώσεων & εμπειρίας 

Π.Ε Οδοντιάτρου
4 Παροχή υπηρεσιών 

Φυσιοθεραπείας ΤΕ 
Φυσιοθεραπευτών 
Παροχή υπηρεσίας 

Παιδιατρικής 
παρακολούθησης ΠΕ 

Παιδιάτρου
5 Παροχή υπηρεσίας 

Παιδιατρικής 
παρακολούθησης ΠΕ 

Παιδιάτρου

Υπηρεσία που αξιολογήθηκε κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και δεν αναφέρεται στην Οικονομική 
Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Οι  τιμές των προσφορών για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες θα εκφράζονται  σε Ευρώ.  Προσφορές  που δεν 
δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα  θα  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 
Η προσφερόμενη τιμή για την παροχή υπηρεσιών για κάθε σκέλος του διαγωνισμού που συμμετέχει ο ανάδοχος 
πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια.
Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες 
κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Σε  περιπτώσεις  υπηρεσιών  που προσφέρονται  δωρεάν,  θα  αναγράφεται  στην  οικεία  θέση  της  οικονομικής 
προσφοράς η  ένδειξη  «ΔΩΡΕΑΝ».  Εάν έχει  παραλειφθεί  η  αναγραφή τιμής,  ακόμη και  αν  δεν  υπάρχει  η  
ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.



Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τον επιμέρους  
προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που  

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, ο οποίος αναγράφεται σε χωριστή στήλη. 

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος. 

Προσφορές  στις  οποίες  δεν  προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη  τιμή ή δεν δίδεται  ενιαία  τιμή για 

ολόκληρη  την  ποσότητα  ανά  είδος  ή  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής,  απορρίπτονται  ως 

απαράδεκτες.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

α) Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.

β) Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος  

Φ.Π.Α θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

Η συνολική τιμή με    Φ.Π.Α θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.  

Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές  θα  εξετάζονται  λεπτομερώς  οι  

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα 

να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

κατασκευής ή τις  τεχνικές λύσεις  που έχουν επιλεγεί  ή τις   εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει  ο  

προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών    τις  οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Οι  τιμές  της  προσφοράς  είναι  δεσμευτικές  για  τον  προμηθευτή  μέχρι  τη  λήξη  της  σύμβασης  που  θα 

υπογραφεί.
14.3 Γλώσσα

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και στην 
αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,  
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

14.4 Λοιπά στοιχεία

- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014.

- Με την  υποβολή της  προσφοράς  τεκμαίρεται  ότι  οι  συμμετέχοντες  έχουν  λάβει  γνώση των  όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.



ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 
παρ 2
τουΝ.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)

15.1 Έναρξη διαδικασίας

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας.  Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης,  αν  η  υποβολή  που  έχει  εμπρόθεσμα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω του  πλήθους  των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα απορρίπτονται  ως  μη  κανονικές  και  επιστρέφονται  χωρίς  να 
αποσφραγισθούν.

Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών     συμμετοχή

καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 

όργανο  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα  μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι  

των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο  και  κρατούνται,  προκειμένου  να  αποσφραγισθούν  αφού  ολοκληρωθεί  η  αξιολόγηση  των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα  με τους  

όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε  

γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των  τεχνικών  προσφορών  που  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  των 

εγγράφων της σύμβασης.

γ)  Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν 

είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που  ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η  

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών 

και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω  στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι  την λήξη της διαδικασίας.

Σε  περίπτωση που προκύψουν  ισότιμες  προσφορές,  η  Αρχή  επιλέγει  τον  προσωρινό  ανάδοχο με  κλήρωση 

μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει  την ίδια τιμή και το 

αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.



15.1 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων , η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»)  για  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα 
(10)ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα 
δηλώθηκαν  στα  μέρη  ΙΙ,  ΙΙΙ  και  ΙV του  ΤΕΥΔ.  Τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  εμπρόθεσμα  σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.

16.2 Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που 
υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5)  ημερών από την κοινοποίηση σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  Η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
πέντε (5) επιπλέον ημέρες.

16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό  διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
των  μερών ΙΙΙ.Α,  ΙΙΙ.Β και  ΙΙΙ.Γ  του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας  ή  περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 
του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.

16.4 Η   διαδικασία   ελέγχου   των   παραπάνω   δικαιολογητικών   ολοκληρώνεται   με   τη  
σύνταξη

Πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα  
με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 
105 του Ν. 4412/2016).
16.5 Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που 
κατατέθηκαν

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)

17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος 
στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται  με ποινικές 
καταδίκες),  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  εγγράφου  που  εκδίδεται  από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α της παρούσας.

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά 
περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του  φορέα, όσον 



αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 
(θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

Τα  παρόντα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  για  τον  οικονομικό  φορέα  –  προσωρινό  ανάδοχο  και  στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.

Γ)  Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  ΤΕΥΔ  (Λόγοι  που  σχετίζονται  με  αφερεγγυότητα  ή 
επαγγελματικό παράπτωμα):

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά 
περίπτωση  αρχή.  Εάν  δεν  εκδίδεται  τέτοιου  είδους  έγγραφο  ή  πιστοποιητικό  ή  όπου  το  έγγραφο  ήτο 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3, 
το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη  βεβαίωση  ή  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  πιστοποιητικά  της  παρούσας  παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου12.3.

ΙΙ)  Για  την  περίπτωση  Δ του  άρθρου  12.3,  ήτοι  για  τη  μη  αθέτηση των  ισχυουσών  υποχρεώσεων  που 
προβλέπονται  στις  παρ 2 και  5 του άρθρου 18 του Ν.  4412/2016,  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού  φορέα  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο 
μέρος λόγοι αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)

18.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί 
αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20της 
παρούσας).

18.2 Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και 
τον

προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 
της  παρούσας,  καθώς  και  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  του  άρθρου  17  της 
παρούσας(εφόσον υφίσταται αλλαγή).

18.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει  αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος  δεν προσέλθει  να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για  
την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

18.4 Η σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιηθεί  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία 
σύναψης:

α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται στην παρούσα) και

β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχής.



ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Απορρίπτονται  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα κατά  την  έννοια  των  άρθ.  13.1  και  15.1  της 
παρούσας.

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται 
στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.

Απορρίπτονται  προσφορές  που  περιέχουν  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν 
επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή,  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο102 
του Ν. 4412/2016.

Επίσης,  απορρίπτονται  προσφορές  για  τις  οποίες  οι  προσφέροντες  δεν  έχουν παράσχει  τις  απαιτούμενες 
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα  με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 102.

Απορρίπτεται  προσφορά  που  υποβάλλεται  από  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  δύο  ή  περισσότερες  
προσφορές για το ίδιο υποέργο.

Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)

20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσα Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για  
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

20.2 Η ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  Αναθέτουσα  Αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα και  στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο  της  οποίας  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης, 
απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το  ένα  
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσα Αρχής, αν 
η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)

21.1 Εγγύηση Συμμετοχής

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)

21.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή.

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016).

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) την ημερομηνία έκδοσης,



β) τον εκδότη,

γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου  εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  ο δε εκδότης παραιτείται του  
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της  
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) 

την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση,

ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και 

η) τον τίτλο της σύμβασης.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας, ο  ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το  
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης(παράτασης) εκτός 
ΦΠΑ.  Το  αυτό  απαιτείται  και  σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  το  άρθρο  132  του  Ν. 
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία),  όλα τα μέλη της ευθύνονται  έναντι  της  
Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

21.2 Εγγυητική προκαταβολής

Δεν  προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής,  συνεπώς  δεν  απαιτείται  η  προσκόμιση  εγγυητικής  
προκαταβολής.



21.3 Έκδοση εγγυητικών επιστολών

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες  
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται  
με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού.  Αν συσταθεί  παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης  χρεογράφων στο  Ταμείο 
Παρακαταθηκών και  Δανείων,  τα τοκομερίδια  ή  μερίσματα που λήγουν  κατά τη διάρκεια της  εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

21.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  με  ειδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού  όλων των προσφερόντων,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016και  τα 
έγγραφα της σύμβασης ή

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, γ) 

λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,

δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν  ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο  
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου106 
του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016)

Οι  υπηρεσίες  παραλαμβάνονται  τμηματικά,  ανά ημερολογιακό μήνα,  με την σύνταξη  του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Ποιοτικής  και  Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της  Αναθέτουσα 
Αρχής.

Η  Επιτροπή,  εάν  δεν  διατυπώσει  ελλείψεις  ή  παραλείψεις  κατά  την  παραλαβή  του  αντικειμένου  της 
σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους  
της  σύμβασης,  συντάσσει  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής  όπου  αναφέρει  τις   παρεκκλίσεις  που 
διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 τουΝ.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)

24.1 Ο ανάδοχος,  με  την  επιφύλαξη  της  συνδρομής  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά 
έκπτωτος  από  την  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  εάν  δεν  εκπληρώσει  τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της 



σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την 
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

24.2 Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  μετά  τη  λήξη  της  διάρκειας  της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

24.3 Ο ανάδοχος  μπορεί  κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν  σε βάρος του κυρώσεις,  δυνάμει  του 
παρόντος  άρθρου,  να υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  της  Αναθέτουσα 
Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο  
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

25.1  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  τους  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  X του Προσαρτήματος Α΄ τουΝ.4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της 
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της  
αρμοδιότητάς  τους.  Ειδικότερα,  ως  προς  την  εθνική  εργατική  και  κοινωνικοασφαλιστική  νομοθεσία,  ο 
ανάδοχος υποχρεούται  να τηρεί  όλους  τους Ελληνικούς  Νόμους τους σχετικούς  με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους  
εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 
Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας,  στις  οποίες  τυχόν υπάγονται  οι  εργαζόμενοι,  να  τηρεί  το νόμιμο ωράριο 
εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις  
λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 
τήρηση  κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές.

Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο,  στους ασφαλιστικούς  
φορείς και σε κάθε τρίτο.



25.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή 
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αρχής ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του.

25.2. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται  εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 
όρων της παρούσης.  Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις  υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο 
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου 
και Αρχής.

ΑΡΘΡΟ  26  :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ-  ΠΛΗΡΩΜΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ,  ΦΟΡΟΙ, 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

26.1.    Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων.

26.2 Φόροι - Κρατήσεις

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

Α) Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,06%

Β) Α.Ε.Π.Π. 0,06%

Γ) φόρος εισοδήματος 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

26.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσα Αρχής με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.  Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση  της μηνιαίας 
παραχθείσας υπηρεσίας είναι

1. Μηνιαίο Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 
οποίο συντάσσεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αρχής.

2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας

5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε  ζητηθεί  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.

Η αμοιβή  του  αναδόχου  επιβαρύνεται  με  τις  νόμιμες  κρατήσεις  και  υπόκειται  σε  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 26.2.

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

27.1 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι  κείμενες  διατάξεις,  να  καταγγείλει  
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α)  η  σύμβαση  έχει  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4  του  άρθρου  132  του 
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και,  ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
γ)  η  σύμβαση δεν έπρεπε  να ανατεθεί  στον  ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 



Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 28: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα συναφή στοιχεία,  όπως  διαγράμματα,  σχέδια,  προδιαγραφές,  πλάνα,  στατιστικά 
στοιχεία,  υπολογισμοί  και  κάθε  άλλο  σχετικό  έγγραφο  ή  υλικό  που  αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή 
καταρτίζεται  από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της  Σύμβασης,  είναι  εμπιστευτικά  και  ανήκουν  στην 
απόλυτη ιδιοκτησία του Δήμου Λαρισαίων.
Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο  
Δήμο Λαρισαίων.. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται  να τα χρησιμοποιεί  για σκοπούς άλλους  από της Σύμβασης,  χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση του Δήμου Λαρισαίων.

ΑΡΘΡΟ 29: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς  την  προηγούμενη  γραπτή  συναίνεση  του  Δήμου  Λαρισαίων.,  ο  Ανάδοχος  δεν  αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε  
κοινοποιεί  στοιχεία,  έγγραφα  και  πληροφορίες  των  οποίων  λαμβάνει  γνώση  σε  σχέση  με  τη  Σύμβαση,  
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την  ως 
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή  δικαιούται  να  απαιτήσει  την  αποκατάσταση  τυχόν  ζημίας  της  και  την  παύση  κοινοποίησης  των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη 
συναίνεση του Δήμου Λαρισαίων., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις 
του απέναντι στο Δήμο Λαρισαίων και δεν δεσμεύει  τον Δήμο Λαρισαίων.,  με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή  συναίνεση της Διοίκησης του Δήμου.
Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του 
έργου του εις το διηνεκές.

ΑΡΘΡΟ 30: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια 

όργανα του Δήμου Λαρισαίων., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά 

με την εκτέλεση της Συμβατικής Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της.

Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του 

προσωπικού,  καθώς επίσης και  συνεργατών,  που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,  τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν  πνεύμα  συνεργασίας  κατά  τις  επαφές  τους  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της 

Αναθέτουσα  Αρχής.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  ο  Δήμος  Λαρισαίων.  δύναται  να  ζητήσει  την  αντικατάσταση 

μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 

πρόσωπο,  ανάλογης εμπειρίας  και  προσόντων.  Αντικατάσταση μέλους   της  Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται  να  γίνει  μετά  από  έγκριση  της  



Αναθέτουσα  Αρχής   και   μόνο  με   άλλο   πρόσωπο αντιστοίχων  προσόντων  ή  εμπειρίας.  Ο  Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Δήμο Λαρισαίων εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες 

πριν από την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία  

τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή 

τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση του Δήμου Λαρισαίων.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Δήμου για την εκπλήρωση 

όλων  των  απορρεουσών  από τη  Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση  υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες 

μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 

και  σε καμία περίπτωση δεν δύνανται  να προβληθούν έναντι  του Δήμου ως λόγος  απαλλαγής του ενός 

Μέλους από τις  ευθύνες  και  τις  υποχρεώσεις  του άλλου ή των άλλων Μελών για  την ολοκλήρωση του 

Έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα 

Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης  

ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο οικονομικός φορέας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της  

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου του Δήμου Λαρισαίων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο Δήμος Λαρισαίων. δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης,  

εξαγοράς,  μεταβίβασης  της  επιχείρησης  κλπ.  κάποιου  εκ  των  μελών  που  απαρτίζουν  τον  Ανάδοχο,  η 

συνέχιση  ή  όχι  της  Σύμβασης  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του  Δήμου.  Σε  περίπτωση  λύσης  ή 

πτώχευσης  του  Αναδόχου,  όταν  αυτός  αποτελείται  από  μία  εταιρεία,  ή  θέσης  της  περιουσίας  αυτού  σε 

αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  από  την  ημέρα  επέλευσης  των  ανωτέρω 

γεγονότων.  Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δήμου Λαρισαίων.  και  οι  Εγγυητικές Επιστολές  

Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Δήμου Λαρισαίων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
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