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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της υπηρεσίας
Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ∆ήµο Ηρακλείου για ένα (1)
έτος.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από:
Α Τις διατάξεις :
1. Το Ν. 4555/2018 Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας
– Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της Οικονοµικής και Αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ {Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»}

2.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ.147. Α΄8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) .
3.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007.
4.
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.
5.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - 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.
6.
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 ∆ήµοι 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.
7.
Τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/α/85) «Υγιεινή και ασφάλεια των

εργαζοµένων» και το Π.∆ 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»
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όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 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.
8. Την αριθ. ΚΥΑ 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β/1988) «Υγιεινή ασφάλεια του προσωπικού
του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ», που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν 1836/1989 , η
εφαρµογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
9. Τις διατάξεις του Π.∆ 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.
10. Τον Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο Κώδικας νόµων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων.
11. 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 ∆ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων του
∆ήµου Ηρακλείου
2. Τη µε αριθµό πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί εκχώρησης αρµοδιότητας
υπογραφής
α) ∆ιακηρύξεων 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 ∆ελτίων
ζ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούµενων ή επόµενων των παραπάνω
3. Η με αρ. πρωτ. 31727/23-3-2016 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δήμου
Ηρακλείου
4. Η 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
5. Η με αρ. 65511/06-08-18 απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου με την οποία ορίζει ως Διατάκτη τον
Αντιδήμαρχο Καραντινό Γεώργιο.

6. Τη µε αρ. 484/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α: 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)
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7. Τη µε αρ. 812/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Α∆Α:ΩΣΨΖΩ0Ο-Γ30 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) κατά 12.200,00€.
5 Την 890/2018 Απόφαση ∆.Σ. µε Α∆Α:ΩΓΤΨΩ0Ο-Π29 Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού
και ενίσχυση του ΚΑ 10-6117.008 µε
τίτλο
Αµοιβές
εκτελούντων
ειδικές
υπηρεσίες (Ιατρός Εργασίας) κατά 12.200,00€.

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 ∆ηµάρχου, 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 .
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ικαίωµα 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 ∆ΟΑΤΑΠ.
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).
∆ικαίωµα 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.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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
∆ικαιολογητικά :
1. Συµµετοχής :
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από:
A). Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν είναι ενήµεροι
φορολογικά και ασφαλιστικά.
Β) ∆ιαθέτω 1. Πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισµένο παν/µιο στη Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της
αλλοδαπής αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ .2. Σχετική άδεια άσκησης του Ιατρικού
επαγγέλµατος και την ειδικότητα της Ιατρικής Εργασίας . 3. Να είναι εγγεγραµµένοι σε
Ιατρικό σύλλογο
∆εν 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/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48),
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (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 .
∆εν έχω καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου
δραστηριότητας.
2. ∆ικαιολογητικά 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα .
Γ) Πτυχίο Ιατρικής από αναγνωρισµένο παν/µιο στη Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο
της αλλοδαπής . αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ
∆) 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
∆ήµο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστηµα 10 δέκα ηµερών, από την παραλαβή του
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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.
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 ∆ήµο να παρέχει τις υπηρεσίες του Ο Ιατρός
Εργασίας .
Χρόνος εκτέλεσης ορίζετε ένας χρόνος από την ηµέρα υπογραφή της σύµβασης και ανάρτησή της
στο ΚΗΜΗ∆ΗΣ .
ΑΡΘΡΟ 10ο
∆ιάρκεια σύµβασης παροχής υπηρεσίας
1. Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται ένας χρόνος από την ηµέρα ανάρτησης της σχετικής
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ .
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 ∆ήµος 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 ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
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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 ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου , µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών , µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να
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 ∆ηµοτικό 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 ∆ηµοτικού 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 ∆ηµοτικού 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.
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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.
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 ∆ήµο.

Ο Συντάκτης

Η ∆ιευθύντρια

Κατσαράκης Κωνσταντίνος

∆εσποτάκη Αικατερίνη
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