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Σελ 1



 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Η παρούσα μελέτη αφορά την σύναψη συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών με δυο ΠΕ Ιατρούς παθολόγους , ενός ΠΕ 
Οδοντιάτρου, ενός ΤΕ Φυσιοθεραπευτή, και δυο ΠΕ Παιδιάτρων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία ,για τις δομές 
της Δ/νσης Πρόνοιας και των Παιδικών Σταθμών  της Δ/νσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής του  
Δήμου Λαρισαίων. 
Οι συμβάσεις θα είναι για εννέα μήνες .
Στο υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Λαρισαίων δεν υπηρετούν υπάλληλοι με τις ανωτέρω ειδικότητες.   
Η  δαπάνη   προϋπολογίζεται  σε  49.199,16€  (ΦΠΑ  0%)  και  θα  βαρύνει  τους  ΚΑ  15.6117.06003,  
15.6117.06004,15.6117.05002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η ανάθεση και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις  κατ΄  εξουσιοδότηση αυτής  
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
• του  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».

• του  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», 

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

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των  
μελών τους με κλήρωση»,

• του  Ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

• του 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”   
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• 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”]

• της  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  θεμάτων 
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

• της  με  αρ.  Π1/2390/16.10.2013  (Β'  2677)  Απόφασης  του  Υπουργού  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

ΑΡΘΡΟ 3ο

   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας  είναι:

• Τεχνικές προδιαγραφές - Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Η παροχή των υπηρεσιών των Ιατρών παθολόγων θα γίνεται στα ΚΑΠΗ – Στέκια του Δήμου Λαρισαίων καθώς και 
στο Δημοτικό Πολιατρείο. 

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 
Οι ιατροί θα τηρούν το ιατρικό απόρρητο.
Η επίβλεψη της υγείας των ωφελουμένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς.
Κατά την άσκηση του έργου οι Ιατροί έχουν ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και των ωφελούμενο.
Τυχόν διαφωνία τους με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορεί να αποτελεί λόγο καταγγελία 
της σύμβασής του. 
Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Ιατρού πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ.(ΓΕΝΙΚΑ)

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.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΙΔΙΚΑ)
• βαθμός πτυχίου.
• μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
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1. ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

Η παροχή των υπηρεσιών του Οδοντιάτρου θα γίνεται  στο Δημοτικό Πολιατρείο του Δήμου Λαρισαίων.
Οι 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 
Η επίβλεψη της υγείας των ωφελουμένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς.
Κατά την άσκηση του έργου ο Οδοντίατρος έχει ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τον ωφελούμενο.
Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορεί να αποτελεί λόγο καταγγελία 
της σύμβασής του. 
Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Οδοντιάτρου πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)

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) Αδεια άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος και 
γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΙΔΙΚΑ)
• τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία
• βαθμός πτυχίου.
• μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

2. ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Η παροχή των υπηρεσιών του Φυσιοθεραπευτή θα γίνεται στα ΚΑΠΗ – Στέκια του Δήμου Λαρισαίων .
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.

Η επίβλεψη της υγείας των ωφελουμένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς.
Κατά  την  άσκηση  του  έργου  ο   Φυσιοθεραπευτής  έχει   ηθική  ανεξαρτησία  απέναντι  στον  εργοδότη  και  τον 
ωφελούμενο.
Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορεί να αποτελεί λόγο καταγγελία 
της σύμβασής του. 
Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Φυσιοθεραπευτή  πρέπει να είναι αιτιολογημένη
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΓΕΝΙΚΑ)

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.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΙΔΙΚΑ)
• τουλάχιστον 3 ετή εμπειρία
• βαθμός πτυχίου.

3. ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

Η παροχή των υπηρεσιών των Παιδιάτρων  θα γίνεται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων.

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.  

Οι ιατροί θα τηρούν το ιατρικό απόρρητο.
Η επίβλεψη της υγείας των ωφελουμένων δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για αυτούς.
Κατά την άσκηση του έργου οι Ιατροί έχουν ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και τον ωφελούμενο.
Τυχόν διαφωνία τους με τον εργοδότη για θέματα της αρμοδιότητας του , δεν μπορεί να αποτελεί λόγο καταγγελία 
της σύμβασής του. 
Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του Ιατρού πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ)

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.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΙΔΙΚΑ)
• 3. βαθμός πτυχίου.
• μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΧΡΟΝΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε εννέα μήνες.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ
Οι ανάδοχοι οφείλουν να προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή .

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμιά  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά  παραμένουν  σταθερές   και  
αμετάβλητες.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.
Ρητά συμφωνείτε ότι για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ των συμβαλλομένων 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λάρισας. 

    Λάρισα                             Λάρισα 
  Ο Συντάξας θεωρήθηκε

   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

   

 ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΥΛΗ                                                                  ΕΥΘΥΜΙΑ ΖΙΩΓΑ
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