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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή 
μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του 
Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών 
(συμπληρωματική)», προϋπολογισμού 3.870,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ 
ευθείας ανάθεση. 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 

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 ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2 και 4 

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

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

7) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

8) Τα από 08-11-2019 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Αστικής κατάστασης και 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

9) Την υπ’ αριθμ. 1781/22924/2019 προηγούμενη απόφασή μας, με υπογράφοντα τον 

αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών ως διατάκτης δαπανών του Δήμου Δέλτα, 

με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 3.870,84 από τους 

Κ.Α. 02.15.6117.009 και 02.20.6117.004 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό 

καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 537/2019 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών 

και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – 

προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών (συμπληρωματική)», προϋπολογισμού 

3.870,84 ευρώ,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

  

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική περιγραφή, Ενδεικτικός προϋπολογισμός, 

Συγγραφή Υποχρεώσεων) της υπηρεσίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών 

ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια 

αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών (συμπληρωματική)», τα οποία επισυνάπτονται στο 

παράρτημα της παρούσης. 

 

 

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης. 

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

& 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή Μικροβιολογικών υπηρεσιών 

και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων 

υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 

2019-προμήθεια ιατρικού αναλωσίμου 

υλικού αυτών (συμπληρωματική)» 

 

 

Τεχνική Περιγραφή 

 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών 

«Μικροβιολογικών- Ακτινολογικών εξετάσεων υπαλλήλων Δήμου Δέλτα έτους 2019 
(συμπληρωματική μελέτη)» σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την ΚΥΑ 53361/2-
10-2006 όπως αυτή συμπληρώθηκε και ισχύει. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση, προκύπτει 
υποχρέωση του εργοδότη για την υποβολή των εργαζομένων (μονίμων υπαλλήλων 
ΟΤΑ), εκτός των ατομικών μέσων προστασίας ανάλογα με την θέση εργασίας που 
κατέχουν, προς διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγιεινής τους, σε ιατρικές εξετάσεις 
στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής. 

Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται σταδιακά, ήτοι ετησίως όπως οι 
Μικροβιολογικές εξετάσεις,  ανά διετία όπως οι Ακτινογραφίες θώρακος και τέλος οι 
λοιπές ειδικές ιατρικές εξετάσεις ανάλογα με την κρίση του γιατρού εργασίας και όταν 
αυτές υποδεικνύονται. Εκτός των ανωτέρω εξετάσεων οι εργαζόμενοι υποβάλλονται 
επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, και εφ’ όσον προκύψει ανάγκη κατόπιν των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις οποίες έχουν υποβληθεί, σε εμβολιασμό κατά την 
ηπατίτιδας και του τετάνου. 

Στη συνέχεια ο Γιατρός Εργασίας του Δήμου Δέλτα, λαμβάνοντας υπόψη τους 
συντελεστές κινδύνου και τους βλαπτικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας και 
στοχεύοντας στην πρόληψη και προστασία των εργαζομένων από τον επαγγελματικό 
κίνδυνο, με έγγραφό του που έλαβε αρ. πρωτ. 1591/28-1-2019, προτείνει την 
υλοποίηση προληπτικού ελέγχου υγείας των εργαζομένων υποδεικνύοντας 
συγκεκριμένες εξετάσεις. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Δέλτα προέβει στη σύναψη ανάλογων 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με ιδιωτικά διαγνωστικά / ιατρικά κέντρα ή ιδιώτες 
γιατρούς ή μονάδες ΕΣΥ  προκειμένου να εκτελεστούν τα οριζόμενα. Επειδή από την 
σύνταξη όμως της μελέτης έως και σήμερα προέκυψαν απρόοπτα γεγονότα όπως η 
μεταφορά των υπαλλήλων της ΕΛΒΟ αλλά και η εξέταση επιπλέον υπαλλήλων του 
Κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ,  θα πρέπει να προχωρήσουμε στην σύνταξη 
συμπληρωματικής μελέτης ώστε να ανατεθούν και οι λοιπές αναγκαίες εξετάσεις,  η 
δαπάνη των οποίων σε συνέχεια της προγενέστερης δεν θα ξεπεράσει τα 20.000,00 € 
και θα βαρύνει τους   Κ.Α. 02.20.6117.004 ,  ΚΑ 02.15.6117.009 του προϋπολογισμού  
οικον. έτους 2019. 

 
  Σίνδος,    8 / 11 /2019 

ΑΔΑ: ΨΕΚ3Ω9Ι-ΡΜΩ



Θεωρήθηκε 
Η Αν. Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 

Τοπάλογλου  Βασιλική 

Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

 
 

Αστικής Κατάστασης & Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Χαζαράκης Θεόκριτος 
 
 
 

 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
         ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ           
            ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
                        &  
   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή Μικροβιολογικών 
υπηρεσιών και λοιπών ειδικών  
ιατρικών  εξετάσεων υπαλλήλων 
του Δήμου Δέλτα έτους 2019- 
προμήθεια αναλωσίμου ιατρικού 
υλικού αυτών 
(συμπληρωματική)» 

 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Α’ ΟΜΑΔΑ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - CPV 85145000-7 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.(€) 
ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Ιατρικές αίματος (θα 
περιλαμβάνονται Γενικές & 
Βιοχημικές) 

    

 Σάκχαρο 1 63 2,16 136,08 

 Ουρία 1 63 2,07 130,41 

 Χοληστερόλη 1 63 1,55   97,65 

 Tριγλυκερίδια  1 63 3,03 190,89 

 HDLχοληστερόλη 1 63 3,07 193,41 

 LDL χοληστερόλη 1 63 2,50 157,50 

 Γενική αίματος 1 63 2,88 181,44 

 ΤΚΕ 1 63 1,76 110,88 

 SGPT 1 63 3,20 201,60 

 SGOT 1 63 3,03 190,89 

 γ-GT 1 63 3,15 198,45 

2 Ανοσολογικός έλεγχος που θα  
περιλαμβάνει 

  
  

 Hbs AG 1 63 7,50 472,50 

 Anti Hbc 1 63 9,51       599,13 

 Anti Hbs 1 63 9,51 599,13 

3 Γενική ούρων 1 63 1,76 110,88 

 Σύνολο 1ης ομάδας        56,68     3.570,84 
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Β’ ΟΜΑΔΑ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  - CPV 85121231-1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.(€) 

ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Καρδιολογική Εξέταση 1 15 20,00        300,00 

 Σύνολο 6ης ομάδας        300,00 € 

      

                                        ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              3.870,84  

 
Οι τιμές μονάδας για κάθε εξέταση στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

παρούσας μελέτης υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις προσφερόμενες των ήδη 
υπαρχόντων αναδόχων (Μικροβιολόγου και καρδιολόγου), και οι οποίες είναι 
σύμφωνα με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο.  

 
Η σύμβαση θα συναφθεί με τους ήδη υπάρχοντες μειοδότες προκειμένου να 

ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι ανατιθέμενες εργασίες. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλουν και τα 

ακόλουθα  
δικαιολογητικά σε περίπτωση λήξης τους: 
1.Πτυχίο Ιατρικής  
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος 
3. Άδεια τίτλου ιατρικής ειδικότητας  
4. Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου  
5. Άδεια Λειτουργίας Ιατρείου ή Διαγνωστικού/ιατρικού Κέντρου  
6. Βιογραφικό  
 

Δεκτές γίνονται οι προσφορές και για κάθε μία ξεχωριστά.  
 
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα μιας ομάδας δεν θα γίνει 

αποδεκτή.  
  

Σίνδος,    8/11/2019 
 

Θεωρήθηκε 
Η Αν. Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 

Τοπάλογλου  Βασιλική 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Αστικής Κατάστασης & Ανθρώπινου Δυναμικού 

Χαζαράκης Θεόκριτος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

& 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Μικροβιολογικών 
υπηρεσιών και λοιπών ειδικών 
ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων 
του Δήμου Δέλτα έτους 2019-
προμήθεια αναλωσίμου 
ιατρικού υλικού αυτών 
(συμπληρωματική)» 

 
 

Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο  συγγραφής 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης μικροβιολογικών – 
ακτινολογικών εξετάσεων όπως αυτές καθορίζονται από την ΚΥΑ 53361/2/10/2006 
(πλην της εξέτασης PSA και τεστ PAP) ως υποχρέωση του εργοδότη Δήμου προς τους 
εργαζομένους του που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που χρίζουν λήψη 
υγειονομικών μέτρων  καθώς και μέτρων ασφαλείας. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται ειδικότητες όπως: οδοκαθαριστές, εργάτες 
συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, οδηγούς απορριμματοφόρων, εργάτες 
κήπου, κηπουρούς, συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, απασχολούμενους 
με την μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασίας διαλογή καταστροφή 
απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή απορριμμάτων, την ταφή – εκταφή νεκρών, 
οικοδομικές εργασίες, οδηγούς φορτηγών, καθαρίστριες εσωτερικών χώρων κ.λ.π 
όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω ΚΥΑ. 

Οι εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Γ. Προληπτική Ιατρική της 
ανωτέρω Απόφασης έχουν ως στόχο την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και 
συμπεριλαμβάνουν: 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

 Γενική αίματος 

 Ομάδα αίματος (άπαξ) 

 Γενική ούρων 

 Ηπατικό έλεγχο (SGOT, SGPT, γ-GT) 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Κατά την κρίση του γιατρού εργασίας) 

 Έλεγχος αντισωμάτων ηπατίτιδας για τον εμβολιασμό τους (HbsAg , 
AntiHbs) 

 ‘Ελεγχος αντισωμάτων τετάνου 

 Αντιγριπικό εμβολιασμό 
 

ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ 

 Ακτινογραφία θώρακος (σύμφωνα με τις αρχές της ακτινοπροστασίας). 
 

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω και σύμφωνα με την από  1591/28-1-2019  
υπόδειξη του γιατρού εργασίας του Δήμου κ. Μηνά Αλεξανδράτου, ο Δήμος θα 
προβεί στην ανάθεση ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτές παρουσιάζονται στον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης. 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση των ανωτέρω εργασιών  εργασίας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση 

και σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
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 τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του 
Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 

 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 την υπ’ αριθ. 53361/2/10/2006 (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και  
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Τεχνική περιγραφή – μελέτη  

           γ.  Συγγραφή υποχρεώσεων  
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  
 Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μετά από ραντεβού των δικαιούχων που 
θα έχει προκαθοριστεί κατόπιν συνεργασίας του Δήμου Δέλτα με τον ανάδοχο 
παροχέα, όμως πάντα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων θα προσκομιστούν στον Ιατρό Εργασίας του Δήμου για την τήρηση του 
Ιατρικού Φακέλου του κάθε εργαζόμενου. 

Η παράδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών –ιατρικών  εξετάσεων 
θα γίνει άμεσα και σε χρόνο ανάλογο με την φύση της κάθε εξέτασης, όπως αυτός 
καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις και όχι πέραν των μήνα από την υπογραφή 
της σύμβασης, για το σύνολο των υπαλλήλων που θα υποβληθούν σε αυτές και 
σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2019.  

Για το πιθανό υπόλοιπο της σύμβασης ποσό και μέχρι εξαντλήσεως των 
προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων εξετάσεων, θα υπάρχει  δυνατότητα παράτασης της 
σύμβασης έως της 31-12-2019. 

Εφόσον ο Δήμος ασκήσει το παραπάνω δικαίωμά του, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να το αποδεχθεί και να εκτελέσει την υπηρεσία με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.   
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

1. Αιμοληψία  και  παραλαβή  ούρων στην έδρα του εργαστηρίου ή στον τόπο 
παρουσίας του προσωπικού την ανάλογης Δημοτικής Ενότητας - Κοινότητας του 
Δήμου (μετά από σχετική υπόδειξή του) εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

2. Εκτέλεση των λοιπών ιατρικών εξετάσεων και παράδοση των 
αποτελεσμάτων στα πλαίσια των ενδεδειγμένων ανάλογα με την φύση αυτών 
προθεσμιών 

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού του Δήμου, θεωρείται  
απαραίτητο (με ποινή αποκλεισμού) οι λοιπές ιατρικές εξετάσεις να 
πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ή ιδιώτες γιατρούς ή μονάδες ΕΣΥ 
που λειτουργούν εντός των ορίων του  
Δήμου ή σε κινητή μονάδα που θα διατεθεί στο χώρο της υπηρεσίας.  

4. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο της  
συμβατικής ποσότητας. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η υλοποίηση του συνόλου των 
ποσοτήτων  
των εξετάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 
Υπηρεσίας 
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο εντολέας υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Σε περίπτωση παρέλευσης του 
παραπάνω χρονικού διαστήματος  οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και 
απαιτητές, επιβαρυνόμενες με τόκο με νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας υπολογιζόμενου 
από την ημερομηνία που οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. 
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 
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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 έως την λήξη της σύμβασης . 
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων των 
εργαστηριακών εξετάσεων, από το Μικροβιολογικό εργαστήριο που έχει συμβληθεί με 
τον Δήμο. Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (ή του 
συνόλου αποδείξεων παροχής υπηρεσιών των ασφαλισμένων) ο Δήμος οφείλει να 
καταθέσει το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον ανάδοχο. 

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 10ο: 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 11ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.            

 
 
 

Σίνδος,    8/11/2019 
Θεωρήθηκε 

Η Αν. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
 

Τοπάλογλου  Βασιλική 

Ο Συντάξας 
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

Αστικής Κατάστασης & Ανθρώπινου Δυναμικού 
 
 

Χαζαράκης Θεόκριτος 
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