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ΠΡΟΣ
EΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
για τους εργαζοµένους του ∆ήµου Σάµου, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από
την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την συνηµµένη µελέτη.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προµήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.
694/2019

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης

σε

βάρος

της

πίστωσης

του

προϋπολογισµού εξόδων µε ΚΑΕ 72.6661 και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της
Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1.

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α.Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπουότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.(άρθρο
80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την
κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενηµερότητα
γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολήςτους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)

[Τα

ανωτέρω

δικαιολογητικά

δεν

απαιτούνται

σε

δηµόσιες

συµβάσεις

µε

εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.9 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε
µε την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία
µέχρι την 04/07/2019

Ο Προϊστάµενος
Χατζηηλίας Χρήστος
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ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόµενους του
∆ήµου Σάµου, για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) «υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο µέσο όρο πάνω από 50
εργαζόµενους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 88555/3293/30-9-1988 (ΦΕΚ 721/4-10-1988 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Υγιεινή
και 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 στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού
ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν.
1568/1985» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του γιατρού εργασίας.
Τέλος σύµφωνα µε το Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τεύχος Α΄/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόµων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό 2760,24 €
(συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 24%) και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων
Προµηθειών και Υπηρεσιών», τον Ν.4281/2014, τον Ν.4071/2012 και όλων των ισχυουσών
διατάξεων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 3850/2010 ο ιατρός εργασίας έχει τις εξής συµβουλευτικές
αρµοδιότητες:
1.Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους
εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη
σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί
στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που
καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2.Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συµβουλεύει σε θέµατα:
α) σχεδιασµού, προγραµµατισµού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και
συντήρησης εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων,
β) λήψης µέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προµήθειας µέσων εξοπλισµού,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονοµίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης
και διαµόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της
παραγωγικής διαδικασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,

ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή µόνιµα, καθώς
και ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, ακόµη και µε
υπόδειξη αναµόρφωσης της θέσης εργασίας.
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογηµένο ή µη,
λόγω νόσου, απουσίας εργαζοµένου.
Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων
1.Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους
εφόσον απαιτείται. Μεριµνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιµά την
καταλληλότητα των εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον
εργοδότη, διαφυλάσσοντας το Ιατρικό απόρρητο.
2.Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και
πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει µέτρα
αντιµετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρµογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατοµικών µέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσµατα των ερευνών και προτείνει µέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συµµόρφωση των εργαζοµένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων, ενηµερώνει τους εργαζοµένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία
τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,
ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήµατος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράµµατα
εµβολιασµού των εργαζοµένων µε εντολή της αρµόδιας διεύθυνσης υγιεινής της νοµαρχίας.
3.Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
4. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόµενους για
οποιαδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας µπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία.
5. Για κάθε εργαζόµενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο, όπου
αναγράφονται τα αποτελέσµατα των ιατρικών & εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που
εργαζόµενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις.
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσόντα του ιατρού εργασίας καθορίζονται από τα άρθρα 11,12 13 και 16 του Ν. 3850/2010.
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, του ιατρού εργασίας για κάθε µια από τις κατηγορίες
επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου 10 του Ν. 3850/2010, σε ώρες ανά
εργαζόµενο καθορίζεται από το άρθρο 21 του ανωτέρω Νόµου.

∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθρο 7 του Π.∆. 17/18-1-1996 (ΦΕΚ 11/Α΄)
«Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ».
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων των στελεχών του Ιατρού
Εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα κατατεθεί στην
Επιθεώρηση Εργασίας.
Κατά τις επισκέψεις αυτές ο Ιατρός Εργασίας θα έχουν επαφές µε τον υπεύθυνο που θα ορισθεί σε
κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέµατα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις για τη σύστασή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3850/2010
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός αφορά την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών για το σύνολο των εργαζοµένων του ∆ήµου Σάµου.
Για την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και τον καθορισµό των ωρών απασχόλησής τους
λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των εργαζοµένων και η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β΄ και
οι ετήσιες ώρες του Ιατρού Εργασίας για κάθε εργαζόµενο είναι 0,6.
Το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό του ∆ήµου ανήκει στην κατηγορία Γ΄ και οι ετήσιες ώρες του
Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόµενο είναι 0,4 και του Ιατρού Εργασίας 0,4.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
85
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Ι∆ΟΧ
59
18

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαιτούµενες ώρες απασχόλησης Ιατρού Εργασίας ανά έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 85X0,6 + 59X0,6 = 86,40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: 137Χ0,4 + 18Χ0,4= 62
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β΄& Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ = 148,4
Οπότε για τους έξι (6) µήνες το σύνολο ωρών θα είναι 74,2
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΟΜΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

42

0

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

8

3

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
3

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
4
1ος Βρεφονηπιακός
Σταθµός Σάµου

ΙΔΟΧ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Γ’
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

ΕΡΓΑΤ/ΕΣ
Β’
KATHΓΟΡΙΑ

3
3

10
9

2

2ος Βρεφονηπιακός
Σταθµός
3ος Βρεφονηπιακός
Σταθµός

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

7

2

ΒΑΘΥ- ΣΑΜΟΥ

3

3

Παιδικός Σταθµός
Πυθαγορείου

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

1

2

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΩΡΑΣ

ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΥ

3

1

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ

2

1

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

6

2

ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΗ
(ΥΛΙΚΑ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
ΑΠΟΘΗΚΗ
(ΥΛΙΚΑ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ
1ο-2ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΥ

2

1

2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΒΑΘΕΩΣ

3
1
1

1
1

1

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΑΜΟΣ

18
ΦΟΥΡΝΙΩΤΙΚΟ ΡΕΜΑ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

13
ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

1

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

1

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

1

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

1
3

ΟΡΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

1

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

2

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

1

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

1

ΚΟΚΚΑΡΙ

1

ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ ΣΑΜΟΥ

1

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΥ

1

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ
ΣΑΜΟΥ

1

ΓΕΛ-ΕΠΑΛ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ

16

1

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ

1

8

3

ΓΕΛ-ΕΠΑΛ

1

3

ΣΑΜΟΣ-ΣΑΜΟΥ

1ο-2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

3

ΣΥΝΟΛΑ

137

85

18

Σε περίπτωση που το προσωπικό του ∆ήµου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15% (επί του υπολογισθέντος
στη µελέτη), το κόστος υπηρεσιών ιατρού εργασίας θα παραµείνει το ίδιο. Σε διαφορετική περίπτωση
το κόστος θα αναπροσαρµοσθεί µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις και την προσφερθείσα τιµή/ ώρα.
Ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται µε έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού.
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής
Αντικείµενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας Ιατρού εργασίας στο ∆ήµο
Σάµου».
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
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Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών»
• τον Ν.4281/2014
• τον Ν.4071/2012
• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
• του Π∆ 28/80
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010
1291/11.08.2010 τεύχος Β)

(ΦΕΚ¬

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισµός µελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο
ανάδοχος είναι προσωπικά και καθ’ ολοκληρία υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφαλείας των
εργαζοµένων που θα χρησιµοποιήσει όπως και πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο ανάδοχος εργολάβος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον αναλυτικό
προϋπολογισµό της µελέτης.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο ∆ήµος οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα.
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος,
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και
τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται
ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν
σταθερές και αµετάβλητες. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο
φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και
παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

