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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ Διοικητικών                       

 

Ηράκλειο 04/ 06 / 2018 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν      

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της υπηρεσίας   

 

Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Ηρακλείου για ένα (1) 

έτος.   

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

 
           Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από:  

Α Τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147. Α΄8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) . 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν. 3536/2007. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του 

άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον Ν.4412/2016. 
5. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 σε συνδυασμό με  τις   διατάξεις  της  παρ.  
1  του  άρθρου  273  του  Ν 3463 / 2006   όπως προστέθηκε   η   διάταξη  της  παρ. 13   του  άρθρου  20  του  
Ν  3731/2008   σύμφωνα  με  την  οποία  οι  Δήμοι  και  οι Κοινότητες, οι  Σύνδεσμοί τους,    τα νομικά τους 
πρόσωπα δημοσίου  δικαίου και τα ιδρύματά  τους  δύνανται   να αναθέτουν  απευθείας  ή  με  συνοπτική  
διαδικασία  (πρόχειρο  διαγωνισμό) παροχή  υπηρεσιών ,που  δεν  υπάγονται  στις  διατάξεις  του   Ν 
3316/1995   (  ΦΕΚ   247  Α  )   ως  προς   τα   επιτρεπτά   χρηματικά    όρια , όπως  αυτά   καθορίζονται   με       
τις   εκάστοτε   εκδιδόμενες   αποφάσεις   του  Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 

6.  Τις διατάξεις  του  Ν. 1568/1985  (ΦΕΚ 177/α/85)  «Υγιεινή  και ασφάλεια  των  

εργαζομένων»  και  το Π.Δ 17/1996  (ΦΕΚ 11/Α/96)  «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας  και  

της  υγείας  των  εργαζομένων  κατά την  εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/383 ΕΟΚ» 

όπως τροποποιήθηκε  με το ΠΔ  159/1999  (ΦΕΚ 157/Α/1989),στις  επιχειρήσεις που  απασχολούν  

κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω  από πενήντα  (50)  εργαζόμενους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να 

χρησιμοποιεί υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας. 
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7. Την  αριθ.  ΚΥΑ 88555/3293/1988  (ΦΕΚ 721/Β/1988) «Υγιεινή  ασφάλεια  του προσωπικού  

του 

Δημοσίου, των  ΝΠΔΔ  και  των  ΟΤΑ»,  που κυρώθηκε  με το  άρθρο  39  του  Ν 1836/1989 , η 

εφαρμογή των    

διατάξεων επεκτείνεται  και  στο  Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου  και τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

8.Τις διατάξεις  του  Π.Δ  294 / 1988  (ΦΕΚ  138/Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης  Ιατρού  

Εργασίας, επίπεδο  γνώσεων  και  ειδικότητα  Ιατρού Εργασίας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις 

και εργασίες του άρθρου 1  του Ν  1568 / 85 », καθορίζονται  οι  ώρες  απασχόλησης του  Ιατρού  

Εργασίας Καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων. 

9. Τον Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/2-6-2010)  κυρώθηκε  ο  Κώδικας  νόμων για την υγεία και την 

ασφάλεια των εργαζομένων. 

10. το άρθρο 27 του Ν 4304/2015 (ΦΕΚ 234/Α/23 – 10 - 2014)  με  το  οποίο  αντικαταστάθηκε  η   

παράγρ. 10  του  άρθρου  12  του  Ν  4071 / 2012 , «Για  την προαγωγή της υγείας  και  της 

ασφάλειας  των εργαζομένων  κατά την εργασία, σύμφωνα  με  τα οριζόμενα  από τις διατάξεις του 

Ν 3850/2010   είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ, εφόσον  ο φορέας δε διαθέτει τακτικό 

προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων  μίσθωσης έργου (κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997) με  Ιατρό Εργασίας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών (της παραγρ. 2δ του  άρθρου  15 του Β 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

παρέχουν συναφείς υπηρεσίες 

 

Β. Τις αποφάσεις : 

1. Τη με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του 

Δήμου Ηρακλείου 

2. Τη με αριθμό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας 

υπογραφής 

 α) Διακηρύξεων για προμήθειες και εκτελέσεις έργων ανεξαρτήτως των όρων και των 

προϋποθέσεων  

β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεών των  

γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 δ) Συμβάσεων ε) Αποφάσεων αναθέσεων  

στ) Τεχνικών Δελτίων 

 ζ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω 

3. Τη με αρ. 484/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ω44ΥΩ0Ο-ΝΟ3,  με 

την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης της δαπάνη συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) σε βάρος  του  Κ.Α. εξόδων 10-6117.008  με  τίτλο  

« Αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες (Ιατρός Εργασίας)  
 
 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 

       Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής μετά από  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών.  

Η κατακύρωση με απόφαση Δημάρχου, Θα γίνει σε αυτόν που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης για το  σύνολο της εργασίας και η προσφορά του είναι σύμφωνη με τη μελέτη τεχνική 

έκθεση   που έχουν εγκριθεί .  
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ΑΡΘΡΟ    4ο 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Ιατροί με παρακάτω προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στη τεχνική έκθεση 

Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να διαθέτει   

1. Πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισμένο παν/μιο στη Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.   

2. Σχετική άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος και την ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας . 

3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Ιατρικό σύλλογο.   

4.Κατ΄ εξαίρεση τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας όπως αυτά προβλέπονται 

στονΝ.3850/2010,έχουν δικαίωμα να ασκούν : 

α)Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15/5/2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς 

επί επτά τουλάχιστον έτη. 

β)Οι ιατροί οι οποίοι στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή 

να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας. 

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται Ειδικός Κατάλογος στον 

οποίο εγγράφονται οι ιατροί της παραγράφου 2. Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην 

αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραίτητα βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον 

οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Ιατρός που περιλαμβάνεται στον Ειδικό Κατάλογο της περίπτωσης α΄ 

μπορεί να ασκεί καθήκοντα ιατρού εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου στον 

οποίο είναι εγγεγραμμένος και εφόσον λάβει βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν 

είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας στη περιφέρεια αυτή 

(παράγρ. 2α του άρθρου 16 του Ν 3850/2010 όπως προστέθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 29 

του Ν 3996/2011). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και  νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που απασχολούν ιατρούς 

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, 

μπορούν να παρέχουν νόμιμα την υπηρεσία και είναι εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

Άρθρο ο 5 

       Δικαιολογητικά : 

1.  Συμμετοχής : 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

A). Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν είναι ενήμεροι 

φορολογικά και   ασφαλιστικά.  

  Β) Διαθέτω 1. Πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισμένο παν/μιο στη Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο 

της   

  αλλοδαπής     αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ  .2. Σχετική άδεια άσκησης του Ιατρικού  

  επαγγέλματος και την ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας . 3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε 

Ιατρικό  

  σύλλογο 
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Δεν έχω συμμετέχει σε  εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση 

εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά 

ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 

2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα . 

Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας.  

2. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης   : 
Ο Μειοδότης της για την υπηρεσία  πριν από την απόφαση ανάθεσης και την  

υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά  

 Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  
Υπόχρεοι για την κατάθεση 

1.Τα φυσικά πρόσωπα   

2.) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

3) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

4.) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα .  

Γ)  Πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισμένο παν/μιο στη Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο 

της αλλοδαπής . αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ   

Δ) Άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος και της   ειδικότητας  της 

Ιατρικής της Εργασίας . 

Ε) Βεβαίωση εγγραφής  από Ιατρικό  σύλλογο.   

 

 

Άρθρο 6ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος. 

   Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο 

Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα 10 δέκα ημερών,  από την παραλαβή του 

εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

. 

 

Άρθρο 7ο 

Σύμβαση. 

      Τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία  θα κατακρτηθεί και θα υπογραφεί η Σύμβαση είναι :η 

συγγραφή υποχρεώσεων , Η μελέτη της υπηρεσίας , ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η προσφορά 

του αναδόχου. 

   

   Άρθρο 8ο 

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία .  

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η 

εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση 

της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  
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3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης . 

ΑΡΘΡΟ    9ο 

 

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ορίζονται το Ιατρείο που υπάρχει στο αμαξοστάσιο του δήμου 

Ηρακλείου ή σε οποιοδήποτε χώρο ζητηθεί από το Δήμο να παρέχει τις υπηρεσίες του Ο Ιατρός 

Εργασίας .  

Χρόνος εκτέλεσης ορίζετε ένας χρόνος από την ημέρα  υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της 

στο ΚΗΜΗΔΗΣ .  

 

ΑΡΘΡΟ    10ο 

Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

1. Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας  ορίζεται ένας χρόνος από την ημέρα ανάρτησης της σχετικής 

σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ .   

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που 

παρακολουθεί τη  σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 

50% αυτής, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου η της αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες εκείνες οι 

ενέργειες που προβλέπονται  για την ανάθεση της ίδιας εργασίας το επόμενο χρόνο και κινδυνεύει να 

μείνει ο Δήμος Ηρακλείου χωρίς Γιατρό Εργασίας     

ΑΡΘΡΟ     11ο 

Ποινικές ρήτρες 

1. Αν ο ανάδοχος   εκτελέσει  την  υπηρεσία παροχής υπηρεσίας Ιατρού εργασίας με υπαιτιότητα 

του, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

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

3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ    12ο 

Παραλαβή της Υπηρεσίας 

1. Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα  γίνει  από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 

……απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221..  

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας Ιατρού εργασίας  δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που 

εκτελέστηκε  .  

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που 

εκτελέστηκε  με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω  υπηρεσιών , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
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είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση.  

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 

μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική  επιστολή  

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 

σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 

την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 13 

Απόρριψη  Υπηρεσίας  - Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης της Υπηρεσίας Ιατρού εργασίας  ή μέρους  αυτής , 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και η 

εκτέλεση άλλων, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει  μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την εκτέλεση  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος  των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 

υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 20της παρούσης , λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης.  

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει – εκτελέσει  τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 14ο 

Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται ανάλογα με την 

προσφορά του Ιατρού και  θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 10-6117.008 με τίτλο Αμοιβή εκτελούντων 

ειδικές Υπηρεσίες (Ιατρός Εργασίας  ) 
Το ποσό της αμοιβής θα χωριστεί σε 12 ισόποσες δόσεις που θα πληρώνονται με το δελτίο παροχής 

υπηρεσιών που θα προσκομίσει   ο Ιατρός . 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 

δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και  παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη κ άθολη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται τμηματικά ύστερα από την οριστική εξακρίβωση της ποιότητας και 

παραλαβή του αντικειμένου της υπηρεσίας σύμφωνα με τα επικρατούντα στο δημόσιο, με την 

προσκόμιση των κατά νόμο δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

 Α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 

219 του Ν.4412/16. 
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B) Τιμολόγιο η δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.  

Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .   

 

Άρθρο 15ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

     Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσιεύσεως 

βαρύνουν το Δήμο. 

 

 

  

 

Ο Συντάκτης                                                                                      Η Διευθύντρια  

                 

Κατσαράκης Κωνσταντίνος                                                                                                                        


