
1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

                
 

                                        ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ: 21/2020 
                                                                                                               

 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ/ΜΕΛΕΣΗ 
 

 «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ» 
CPV 85121200-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 5.855,28€ € 
 

ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  
1)ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
2) ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ - ΣΟΠΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
   Δ. ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
3) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
4) ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
  
 
 
 
 
                                                                ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                              ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΣΗ: 21/2020 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 
 
 
ΕΡΓΑΙΑ: «Παροχι υπθρεςιϊν ιατροφ εργαςίασ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 5.855,28 € 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 00.6117.0005 
 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ ΑΦ Η 
    Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν με απευκείασ 
ανάκεςθ, με ζνα Ιατρό Εργαςίασ (Ι.Ε.), ο οποίοσ αναλαμβάνει χρζθ Ιατροφ Εργαςίασ, ςφμφωνα με 
τθν ςχετικι νομοκεςία, για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ του Διμου Χερςονιςου για χρονικό 
διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
    Η ςφμβαςθ κα είναι ετιςια και θ αμοιβι όπωσ και θ χρονικι διάρκεια απαςχόλθςισ του 
κακορίηεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  
    Με βάςθ τθ νομοκεςία όςεσ επιχειριςεισ (ι ΟΤΑ) απαςχολοφν από πενιντα (50) και άνω 
εργαηόμενουσ ι όςεσ ζχουν ζςτω και ζνα εργαηόμενο εφόςον οι εργαςίεσ τουσ είναι ςχετικζσ με 
μόλυβδο, αμίαντο, βιολογικοφσ παράγοντεσ, καρκινογόνουσ παράγοντεσ (Ρ.Δ. 94/1987, Ρ.Δ. 
212/2006, Ρ.Δ. 186/95, Ρ.Δ. 399/1994, Ρ.Δ. 338/2001) πρζπει να ζχουν γιατρό εργαςίασ.  
   Το κεςμικό πλαίςιο για τισ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων ςχετικά με τον Ιατρό Εργαςίασ, 
κακορίηεται κυρίωσ με τουσ Ν. 1568/85 και Ν. 3850/2010 και τα Ρ.Δ. 294/88, Ρ.Δ. 16/96 και Ρ.Δ. 
17/96.  
    Σφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν. 3850/2010 «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν 
αςφάλεια των εργαηομζνων» (ΦΕΚ 84/Α’/02.06.2010), «ςτισ επιχειριςεισ που απαςχολοφν 
πενιντα (50) και άνω εργαηόμενουσ, ο εργοδότθσ ζχει τθν υποχρζωςθ να χρθςιμοποιεί τισ 
υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ».  
   Στο άρκρο 9, παρ. 1 του ίδιου Νόμου ορίηεται ότι «ο εργοδότθσ δφναται να επιλζξει μεταξφ τθσ 
ανάκεςθσ των κακθκόντων Ιατροφ Εργαςίασ ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ 
τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και 
Ρρόλθψθσ (ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ.)».  
   Στο υφιςτάμενο προςωπικό του Διμου Χερςονιςου δεν υπθρετεί υπάλλθλοσ με τθν ειδικότθτα 
του ιατροφ εργαςίασ αλλά οφτε και ιατρόσ άλλθσ ειδικότθτασ. 
 
1.Χρόνοσ απαςχόλθςθσ γιατροφ εργαςίασ 
Ο ελάχιςτοσ πραγματικόσ χρόνοσ ετιςιασ απαςχόλθςθσ του γιατροφ εργαςίασ ςε κάκε περίπτωςθ 
δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των 75 ωρϊν ετθςίωσ (παρ. 2 αρκρ. 21 Ν.3850/2010, όπωσ 
ιςχφει) 
Ο ςυνολικόσ μζγιςτοσ (ετιςιοσ) πραγματικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
προβλεπόμενο χρόνο απαςχόλθςθσ μιςκωτοφ. 
Με βάςθ τθν κατθγοριοποίθςθ του άρκρ. 10 του Ν 3850/2010 κακορίηονται ςυντελεςτζσ από τθν 
παρ. 1 του άρκρου 21 του που πολλαπλαςιάηονται με τον αρικμό των εργαηομζνων και δίνουν τισ 
ϊρεσ εργαςίασ του γιατροφ εργαςίασ. 
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Το διοικθτικό προςωπικό του διμου ςφμφωνα με τα παραπάνω ανικει ςτθν κατθγορία Γ (χαμθλι 
επικινδυνότθτα) με ςυντελεςτι 0,4 και το εργατοτεχνικό προςωπικό του διμου ανικει ςτθν 
κατθγορία Β (μεςαία επικινδυνότθτα) με ςυντελεςτι 0,6. 
 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Κατθγορία προςωπικοφ Αρικμόσ 
εργαηομζνων 
 

υντελεςτισ Ώρεσ ετιςιασ εργαςίασ 
 

Διοικθτικό και λοιπό  
προςωπικό (υπθρετοφν)  

93 0,4 37,20 

Βοικεια ςτο ςπίτι 3 0,4 1,20 

Βοικεια ςτο ςπίτι  1 0,6 0,60 

Ρρακτικι αςκοφμενων 
δικθγόρων  

3 0,4 1,20 

Ρρακτικι άςκθςθ 
ςπουδαςτϊν   

3 0,4 1,20 

Εργατοτεχνικό προςωπικό 
(υπθρετοφν)  

71 0,6 42,60 

Οριςμζνου χρόνου 
εργατοτεχνικό (8μθνα) 

17 0,6 10,20 

Οριςμζνου χρόνου 
Ρρόγραμμα Κοινωφελοφσ 
χαρακτιρα ΟΑΕΔ  
(εργατοτεχνικό) 

10 0,6 6,00 

Οριςμζνου χρόνου 
Ρρόγραμμα Κοινωφελοφσ 
χαρακτιρα ΟΑΕΔ  
(διοικθτικό και λοιπό) 

60 0,4 24,00 

Κζντρο Κοινότθτασ  3 0,4 1,20 

Συμβάςεισ Μίςκωςθ ζργου  5 0,4 2,00 

Οριςμζνου χρόνου 
εργατοτεχνικό 
(5μθνα)υδρονομείσ 
άρδευςθσ   
 

8 0,6 4,80 

Οριςμζνου χρόνου 
κακαρίςτριεσ ςχολικϊν 
μονάδων  

42 0,6 25,20 

φνολο   157,40 

ΤΝΟΛΟ 157,40 ϊρεσ 
Επομζνωσ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ των 157,40 ωρϊν του γιατροφ εργαςίασ είναι ο μζγιςτοσ και 
κυμαίνεται αναλόγωσ του αρικμοφ των εργαηομζνων και των ωρϊν ανά εργαηόμενο.  
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Σε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του προςωπικοφ ωσ προσ τον αρικμό των 
εργαηομζνων λόγω  κινθτικότθτασ κ.λ.π. κα υπάρχει ζγγραφθ ενθμζρωςθ. 
 
2.Ανάκεςθ κακθκόντων και διαδικαςία για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ 
Ο Διμοσ προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ για υποχρζωςθ χρθςιμοποίθςθσ 
υπθρεςιϊν του γιατροφ εργαςίασ δφναται να επιλζξει μεταξφ τθσ ανάκεςθσ των κακθκόντων ςε 
εργαηόμενουσ ςτο Διμο ι ςε άτομα εκτόσ του Διμου ι ςφναψθσ ςφμβαςθσ με τισ Εξωτερικζσ 
Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞΥΡΡ) του άρκ. 23 του Ν. 3850/2010, όπωσ ιςχφει. 
Στθν περίπτωςθ που παρζχονται υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ αυτοί 
οφείλουν να ςυνεργάηονται αναλόγωσ των αναγκϊν ( άρκρο 9 παρ.1 και 2 Ν. 3850/2010, ‘όπωσ 
ιςχφει). 
 
3.Σόποσ και πρόγραμμα παροχισ των υπθρεςιϊν  
Η παροχι των υπθρεςιϊν του γιατροφ εργαςίασ κα γίνεται ςτα πλαίςια των επιςκζψεων του 
γιατροφ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ του Διμου (επιςυνάπτεται πίνακασ τόπου παροχισ υπθρεςιϊν 
του διμου). 
Κατά τισ επιςκζψεισ αυτζσ ο γιατρόσ κα ζχει επαφζσ με τον υπεφκυνο που κα οριςτεί ςε κάκε 
εγκατάςταςθ. 
Ρρόγραμμα εργαςίασ: Αναγγελία από τον Ιατρό εργαςίασ και το Διμο ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ 
τθν ανάκεςθ των κακθκόντων του Ιατροφ εργαςίασ και πρόγραμμα επιςκζψεων ανάλογα των 
αρικμό των εργαηομζνων και τθν επικινδυνότθτα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
Ο Ιατρόσ εργαςίασ κα επιςκζπτεται τουσ εργαηομζνουσ του Διμου ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου, 
ςυμπλθρϊνοντασ το ετιςιο πρόγραμμα επιςκζψεων ενθμερϊνοντασ για τυχόν αλλαγζσ τθν 
υπθρεςία και τθν επικεϊρθςθ εργαςίασ 
 
4.Αρμοδιότθτεσ ιατροφ εργαςίασ 
Οι αρμοδιότθτεσ του ιατροφ εργαςίασ περιγράφονται ςτα άρκρα 17 και 18 του Ν.3850/2010, 
όπωσ ιςχφει. 
Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ είναι ςυμβουλευτικζσ προσ τον εργοδότθ (Διμαρχο ι ςτον 
εξουςιοδοτθμζνο Αντιδιμαρχο) τουσ εργαηομζνουσ και τουσ εκπροςϊπουσ τουσ, ενϊ επίςθσ ο 
ιατρόσ εργαςίασ ζχει τθν υποχρζωςθ επίβλεψθσ τθσ υγείασ των εργαηομζνων. Ριο ςυγκεκριμζνα: 
Ο ιατρόσ εργαςίασ παρζχει υποδείξεισ και ςυμβουλζσ ςτον εργοδότθ (Διμαρχο ι ςτον 
εξουςιοδοτθμζνο Αντιδιμαρχο), ςτουσ εργαηομζνουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, γραπτά ι 
προφορικά, ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία 
των εργαηομζνων.  
Τισ γραπτζσ υποδείξεισ ο ιατρόσ εργαςίασ καταχωρεί ςτο ειδικό βιβλίο του άρκρου 14 του 
Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει. 
Ο εργοδότθσ λαμβάνει γνϊςθ ενυπογράφωσ των υποδείξεων που καταχωροφνται ςε αυτό το 
βιβλίο. (παρ.1 άρκρο 17 Ν.3850/2010) όπωσ ιςχφει 
Ειδικότερα ο ιατρόσ εργαςίασ ςυμβουλεφει ςε κζματα: 

  ςχεδιαςμοφ, προγραμματιςμοφ, τροποποίθςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 
καταςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγείασ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων, 

 λιψθσ μζτρων προςταςίασ κατά τθν ειςαγωγι και χριςθ υλϊν και προμικειασ μζςων 
εξοπλιςμοφ, 

 φυςιολογίασ και ψυχολογίασ τθσ εργαςίασ, εργονομίασ και υγιεινισ τθσ εργαςίασ, τθσ 
διευκζτθςθσ και διαμόρφωςθσ των κζςεων και του περιβάλλοντοσ τθσ εργαςίασ και τθσ 
οργάνωςθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, 
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  οργάνωςθσ υπθρεςίασ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, 
 αρχικισ τοποκζτθςθσ και αλλαγισ κζςθσ εργαςίασ για λόγουσ υγείασ, προςωρινά ι 

μόνιμα, κακϊσ και ζνταξθσ ι επανζνταξθσ μειονεκτοφντων ατόμων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία, ακόμθ και με υπόδειξθ αναμόρφωςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ. (παρ.2 άρκρο 17 
Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει ) 

 ςυντάςςει μελζτθ που αφορά τουσ εμβολιαςμοφσ εργαηομζνων ςφμφωνα με το νόμο ΦΕΚ 
1503/2006. 

 
Αν ο εργοδότθσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του ιατροφ εργαςίασ, οφείλει 
να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Ε.Υ.Α.Ε. ι ςτον εκπρόςωπο. Σε 
περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο. (παρ.4 
άρκρο 20 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
 
Ο ιατρόσ εργαςίασ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιείται για να επαλθκεφει το δικαιολογθμζνο ι 
μθ, λόγω νόςου, απουςίασ εργαηομζνου. (παρ.3 άρκρο 17 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
 
Ο ιατρόσ εργαςίασ προβαίνει ςε ιατρικό ζλεγχο των εργαηομζνων ςχετικό με τθ κζςθ εργαςίασ 
τουσ, μετά τθν πρόςλθψθ τουσ ι τθν αλλαγι κζςθσ εργαςίασ, κακϊσ και ςε περιοδικό ιατρικό 
ζλεγχο κατά τθν κρίςθ του επικεωρθτι εργαςίασ φςτερα από αίτθμα τθσ Ε.Υ.Α.Ε., όταν τοφτο δεν 
ορίηεται από το νόμο. 
Μεριμνά για τθ διενζργεια ιατρικϊν εξετάςεων και μετριςεων παραγόντων του εργαςιακοφ 
περιβάλλοντοσ ςε εφαρμογι των διατάξεων που ιςχφουν κάκε φορά. 
Εκτιμά τθν καταλλθλότθτα των εργαηομζνων για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία, αξιολογεί και 
καταχωρεί τα αποτελζςματα των εξετάςεων, εκδίδει βεβαίωςθ των παραπάνω εκτιμιςεων και 
τθν κοινοποιεί ςτον εργοδότθ. Το περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει το ιατρικό 
απόρρθτο υπζρ του εργαηομζνου και μπορεί να ελεγχκεί από τουσ υγειονομικοφσ επικεωρθτζσ 
του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, για τθν κατοχφρωςθ του εργαηομζνου και 
του εργοδότθ (παρ.1 άρκρο 18 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει). 
 
Ο ιατρόσ εργαςίασ επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των εργαηομζνων 
και πρόλθψθσ των ατυχθμάτων. 

Για το ςκοπό αυτό: 
 επικεωρεί τακτικά τισ κζςεισ εργαςίασ και αναφζρει οποιαδιποτε παράλειψθ, 

προτείνει μζτρα αντιμετϊπιςθσ των παραλείψεων και επιβλζπει τθν εφαρμογι τουσ, 
 επεξθγεί τθν αναγκαιότθτα τθσ ςωςτισ χριςθσ των ατομικϊν μζτρων προςταςίασ, 
 ερευνά τισ αιτίεσ των αςκενειϊν που οφείλονται ςτθν εργαςία, αναλφει και αξιολογεί 

τα αποτελζςματα των ερευνϊν και προτείνει μζτρα για τθν πρόλθψθ των αςκενειϊν 
αυτϊν, 

 επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ των εργαηομζνων ςτουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων, ενθμερϊνει τουσ εργαηομζνουσ για τουσ κινδφνουσ που προζρχονται 
από τθν εργαςία τουσ, κακϊσ και για τουσ τρόπουσ πρόλθψισ τουσ, 

 παρζχει επείγουςα κεραπεία ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αιφνίδιασ νόςου. Εκτελεί 
προγράμματα εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων (παρ.2 άρκρο 18 Ν.3850/2010 όπωσ 
ιςχφει) 

  Διενεργεί εμβολιαςμοφσ αν παραςτεί ανάγκθ. 
Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει υποχρζωςθ να τθρεί το ιατρικό και επιχειρθςιακό απόρρθτο. (παρ. 3 
άρκρο 18 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
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Ο ιατρόσ εργαςίασ αναγγζλλει μζςω τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ αςκζνειεσ των 
εργαηομζνων που οφείλονται ςτθν εργαςία κακϊσ και εργατικά ατυχιματα. (παρ.4 άρκρο 18 
Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να ενθμερϊνεται από τον εργοδότθ και τουσ εργαηομζνουσ για 
οποιοδιποτε παράγοντα ςτο χϊρο εργαςίασ που ζχει επίπτωςθ ςτθν υγεία. (παρ.5 άρκρο 18 
Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
Η επίβλεψθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων ςτον τόπο εργαςίασ δεν μπορεί να ςυνεπάγεται 
οικονομικι επιβάρυνςθ γι' αυτοφσ και πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια των ωρϊν εργαςίασ 
τουσ. (παρ.6 άρκρο 18 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
Ο ιατρόσ εργαςίασ ζχει, κατά τθν άςκθςθ του ζργου του, θκικι ανεξαρτθςία απζναντι ςτον 
εργοδότθ και ςτουσ εργαηομζνουσ. Τυχόν διαφωνία του με τον εργοδότθ, για κζματα τθσ 
αρμοδιότθτάσ του, δεν μπορεί να αποτελζςει λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςισ του. Σε κάκε 
περίπτωςθ θ απόλυςθ του ιατροφ εργαςίασ πρζπει να είναι αιτιολογθμζνθ. (παρ.7 άρκρο 18 και 
παρ.4 άρκρο 15 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
Ο ιατρόσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεων του και των υποχρεϊςεων του εργοδότθ, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ ειδικζσ διατάξεισ, εφόςον θ επιχείρθςθ δεν διακζτει τθν κατάλλθλθ 
υποδομι, ζχει υποχρζωςθ να παραπζμπει τουσ εργαηομζνουσ για ςυγκεκριμζνεσ 
ςυμπλθρωματικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ.  
Οι εξετάςεισ αυτζσ διενεργοφνται ςε ΕΞ.Υ.Ρ.Ρ., ι ςε κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα ι 
ςε προςδιοριηόμενεσ από τουσ Υπουργοφσ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αρμόδιεσ μονάδεσ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν ι του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ (Ε.Σ.Υ.). 
Στθ ςυνζχεια ο ιατρόσ εργαςίασ λαμβάνει γνϊςθ και αξιολογεί τα αποτελζςματα των παραπάνω 
εξετάςεων. Οι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ βαρφνουν 
τον εργοδότθ. (παρ. 8 άρκρο 18 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
 
Για κάκε εργαηόμενο ο ιατρόσ εργαςίασ τθσ επιχείρθςθσ τθρεί ςχετικό ιατρικό φάκελο. 
Επιπλζον κακιερϊνεται και περιλαμβάνεται ςτον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο 
επαγγελματικοφ κινδφνου, όπου αναγράφονται τα αποτελζςματα των ιατρικϊν και 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων, κάκε φορά που εργαηόμενοσ υποβάλλεται ςε αντίςτοιχεσ εξετάςεισ. 
Δικαιοφνται να λαμβάνουν γνϊςθ του φακζλου και του ατομικοφ βιβλιαρίου του εργαηομζνου οι 
υγειονομικοί επικεωρθτζσ τθσ αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και οι ιατροί του αςφαλιςτικοφ 
οργανιςμοφ, ςτον οποίο ανικει ο εργαηόμενοσ, κακϊσ και ο ίδιοσ ο εργαηόμενοσ. Σε κάκε 
περίπτωςθ παφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, το βιβλιάριο παραδίδεται ςτον εργαηόμενο που αφορά 
(παρ. 9 άρκρο 18 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
 
Απαγορεφεται θ αναγραφι και επεξεργαςία ςτο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικοφ κινδφνου του 
εργαηομζνου, ςτοιχείων ι δεδομζνων άλλων πζραν των αποτελεςμάτων των ιατρικϊν και 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςτισ οποίεσ αυτόσ υποβάλλεται κάκε φορά, ςφμφωνα με τθ διάταξθ 
τθσ παραγράφου 9. 
Επιπλζον ιατρικά δεδομζνα επιτρζπεται να ςυλλζγουν, με επιμζλεια του ίδιου του εργαηομζνου 
προκειμζνου να αποτελζςουν αντικείμενο επεξεργαςίασ, μόνο εφόςον αυτό είναι απολφτωσ 
απαραίτθτο: α) για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτάσ του για μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ι 
εργαςία β) για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του εργοδότθ για τθν υγεία και τθν αςφάλεια 
των εργαηομζνων και γ) για τθ κεμελίωςθ δικαιωμάτων του εργαηομζνου και αντίςτοιχθ απόδοςθ 
κοινωνικϊν παροχϊν. (παρ. 10 άρκρο 18 Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
Πςοι αναγράφουν ι ςυλλζγουν ι επεξεργάηονται ςτοιχεία ι δεδομζνα κατά παράβαςθ τθσ 
παραγράφου 10 τιμωροφνται με τισ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτισ 
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διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα» (ΦΕΚ 50/Αϋ) αντίςτοιχα. Σε περίπτωςθ πρόκλθςθσ 
περιουςιακισ ι θκικισ βλάβθσ εφαρμόηεται το άρκρο 23 του ν. 2472/1997. (παρ.11 άρκρο 18 
Ν.3850/2010 όπωσ ιςχφει) 
 
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Σ.Υ.Α.Ε. και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα 
τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται τα ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθν τιρθςθ και το 
περιεχόμενο του ατομικοφ βιβλιαρίου επαγγελματικοφ κινδφνου, τθ ςυλλογι και επεξεργαςία 
επιπλζον δεδομζνων με τθ ςυγκατάκεςθ και επιμζλεια του εργαηόμενου, τθν επιβολι των 
κυρϊςεων τθσ παρ. 11 και κάκε άλλθ λεπτομζρεια αναγκαία για τθν εφαρμογι του άρκρου 
αυτοφ. 
 
5. Προςόντα ιατροφ εργαςίασ  
Πςον αφορά τα προςόντα του Ιατροφ Εργαςίασ αυτά κακορίηονται από το άρκρο 16 του Ν. 
3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α’/2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: 
1. Ο ιατρόσ εργαςίασ πρζπει να κατζχει και να αςκεί τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, 
όπωσ πιςτοποιείται από τον οικείο ιατρικό ςφλλογο. 
2. Κατ’ εξαίρεςθ, τα κακικοντα του ιατροφ εργαςίασ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτον παρόντα 
κϊδικα, ζχουν δικαίωμα να αςκοφν: 
α) Οι ιατροί χωρίσ ειδικότθτα, οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 είχαν ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 
ιατροφ εργαςίασ με επιχειριςεισ και αποδεικνφουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων αυτϊν ςυνεχϊσ 
επί επτά τουλάχιςτον ζτθ. 
β) Οι ιατροί οι οποίοι ςτισ 15.5.2009 εκτελοφςαν κακικοντα ιατροφ εργαςίασ χωρίσ να κατζχουν 
ι να αςκοφν τον τίτλο τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, αλλά τίτλο άλλθσ ειδικότθτασ. 
[Αρτή Τροποποίηζης+«2.Α. α) Στο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ςυγκροτείται 
Ειδικόσ Κατάλογοσ ςτον οποίο εγγράφονται οι ιατροί τθσ παραγράφου 2. Στα δικαιολογθτικά που 
κατατίκενται ςτθν αρμόδια υπθρεςία περιλαμβάνεται απαραιτιτωσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον 
ιατρικό ςφλλογο ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοι. 
β) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ κακορίηεται θ διαδικαςία και 
ο τρόποσ ςφνταξθσ του Ειδικοφ Καταλόγου, θ αρμόδια υπθρεςία για τθ ςυγκρότθςθ και τθν 
τιρθςι του, οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ, οι προκεςμίεσ και ο τρόποσ υποβολισ των αιτιςεων 
για τθν εγγραφι των ιατρϊν ςε αυτόν, ο τρόποσ τιρθςισ του και κάκε άλλο ςχετικό κζμα που 
αφορά ςε αυτόν. 
[Αρτή Τροποποίηζης] «γ) Ιατρόσ που περιλαμβάνεται ςτον Ειδικό Κατάλογο τθσ περίπτωςθσ αϋ 
μπορεί να αςκεί κακικοντα ιατροφ εργαςίασ μόνο ςτθν περιφζρεια του ιατρικοφ ςυλλόγου ςτον 
οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ και εφόςον δεν υπάρχει ι δεν είναι διακζςιμοσ ιατρόσ με τθν 
ειδικότθτα τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ ςτθν περιφζρεια αυτι. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ορίηονται ο τρόποσ και θ 
διαδικαςία με τθν οποία διαπιςτϊνεται κατά τόπο και χρόνο θ ζλλειψθ ιατροφ εργαςίασ ι θ 
ζλλειψθ διακζςιμου ιατροφ εργαςίασ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ 
παροφςασ διάταξθσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, θ ζλλειψθ 
ιατροφ ι διακζςιμου ιατροφ βεβαιϊνεται από τον ιατρικό ςφλλογο, ςτον οποίο είναι 
εγγεγραμμζνοσ ο ιατρόσ του Ειδικοφ Καταλόγου τθσ περίπτωςθσ αϋ, μετά από αίτθςι του. Η 
βεβαίωςθ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) 
εργάςιμων θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ ζλλειψθ ιατροφ ι 
διακζςιμου ιατροφ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΡΕ. Γ ΤΗΣ ΡΑ. 2Α ΤΟΥ ΑΘΟΥ 16 ΜΕ ΤΟ ΑΘ. 46 ΤΟΥ Ν. 
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4578/18, ΦΕΚ-200 Α/3-12-18 *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+» - ΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΡΑ. 2Α ΣΤΟ ΑΘΟ 16 ΜΕ ΤΗΝ ΡΑ. 
2 ΤΟΥ ΑΘ. 29 ΤΟΥ Ν. 3996/11, ΦΕΚ-170 Α/5-8-11 *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+ 

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Οικονομικϊν και 
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ, ο χρόνοσ και κάκε 
άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εκπαίδευςθ και τθν πιςτοποίθςθ των αναγκαίων προςόντων 
για τθν απόκτθςθ του τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ από ιατροφσ των 
περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, κακϊσ και για τθν άςκθςθ αυτισ ζωσ τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν απόκτθςθ του ωσ άνω τίτλου τθσ ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ 
τθσ εργαςίασ. 
[Αρτή Τροποποίηζης]«Η προκεςμία των οκτϊ (8) ετϊν για τθν απόκτθςθ του τίτλου τθσ 
ειδικότθτασ τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ, που αναφζρεται ςτθν παρ. 2 τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ Υ7α/ ΓΡ.οικ.112498/ 18.8.2009 (Βϋ 1775), πζραν τθσ οποίασ δεν επιτρζπεται ςε ιατρό 
που δεν κατζχει τθν ειδικότθτα τθσ ιατρικισ τθσ εργαςίασ να αςκεί τα κακικοντα του ιατροφ 
εργαςίασ, παρατείνεται από τθ λιξθ τθσ ζωσ τισ 26 Αυγοφςτου 2027.» - ΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΡΑ. 3 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 16 ΜΕ ΤΟ ΑΘ. 113 ΤΟΥ Ν. 4485/17, ΦΕΚ-114 Α/4-8-17 *Τζλοσ 
Τροποποίθςθσ+ 
4. Ο ιαηρός εργαζίας σπάγεηαι απεσθείας ζηη διοίκηζη ηης επιτείρηζης. 

                                                   Γοφρνεσ 13.10.2020 
Η ςυντάξαςα                                                                            Ο Δ/ντισ Διοικθτικϊν 
  
Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                                 Βαςιλάκθσ Νικόλαοσ 
ΠΕ1 Διοικθτικοφ                                                                 ΣΕ 17 Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ  
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ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

   Α/Α ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
 
 

1.  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ, ΣΗΝ ΕΔΡΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΙ ΓΟΤΡΝΕ (εντόσ τθσ 
πρϊθν Αμερικάνικθσ Βάςθσ Γουρνϊν),  
 
με επιβλζποντα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τον οριςμζνο από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου 
 

2.  ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΣΑ ΜΑΛΙΑ (25θσ Μαρτίου 17),  
με επιβλζποντα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τον οριςμζνο από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου 
 

3.  ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΧΕΡΟΝΗΟΤ, ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΕΡΟΝΗΟΤ (Ελευκερίασ 
50), 
 
με επιβλζποντα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τον οριςμζνο από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

    
             ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 21/2020 

 
 

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΙΑΣΡΟΤ ΕΡΓΑΙΑ» 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
1.Ετιςιο κόςτοσ γιατροφ εργαςίασ 
Σφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία το κόςτοσ του γιατροφ εργαςίασ υπολογίηεται να  ανζλκει 
ςτο ποςό των 5.855,28 € ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΤΠΗΡΕΙΑ  Ωρεσ/ζτοσ Σιμι ϊρασ  Κόςτοσ άνευ 
ΦΠΑ  (24%) 
 

ΦΠΑ  (24%) 
 

Κόςτοσ με ΦΠΑ  
  

Γιατρόσ 
εργαςίασ 
 

157,40 30,00 € 4.722,00 
 

1.133,28€  5.855,28€ 
 

 
Το κόςτοσ κα βαρφνει τον ΚΑΕ εξόδου 00.6117.0005 με τίτλο «Ανάκεςθ υπθρεςιϊν Γιατροφ 
εργαςίασ» του προχπολογιςμοφ του Διμου . 
 
2.Απαλλαγι από το ΦΠΑ 
Οι γιατροί εργαςίασ απαλλάςςονται από το ΦΡΑ, όχι όμωσ οι εταιρείεσ Εξωτερικϊν Υπθρεςιϊν 
Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ (ΕΞΥΡ) (ΡΟΛ. 1168/1125529/8239/989/β0014/16.12.2008,  ΓνΝΣΚ 
297/08) 
 

                                         Γοφρνεσ 13.10.2020 
Η ςυντάξαςα                                                                      Ο Δ/ντισ Διοικθτικϊν 
  
Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                         Βαςιλάκθσ Νικόλαοσ 
ΠΕ1 Διοικθτικοφ                                                       ΣΕ 17 Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ  
ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο  
Αντικείμενο ςυγγραφισ 

Αντικείμενο αυτισ τθσ παροχισ υπθρεςίασ είναι θ «παροχι υπθρεςίασ Ιατροφ Εργαςίασ».  
Άρκρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
1. Οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεφχοσ Α’) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 

Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) 

2. Οι  διατάξεισ του άρκρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεφχοσ Αϋ) 
υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ 
Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 

3. Η Υ.Α. Υ7α/ΓΡ. Οικ. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775/Β`/26.8.2009) Ιατροί εργαςίασ – όροι και 
προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ τθσ ειδικότθτασ τθσ Ιατρικισ τθσ Εργαςίασ από ιατροφσ 
άλλων ειδικοτιτων  

4. Ο Ν. 3850/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  
5. Οι διατάξεισ του Ν. 1568/85, Ν. 3850/2010 και των Ρ.Δ. 294/88, Ρ.Δ. 16/96 και Ρ.Δ. 17/96. 
6. Οι διατάξεισ των άρκρων 1 και 2 τθσ Κ.Υ.Α. 88555/32963/1988 που κυρϊκθκε με το άρκρο 

39 του Ν.1936/1989 (με τον όρο «επιχείρθςθ»  εννοοφνται και οι ΟΤΑ).  
7. Η υποχρζωςθ του εργοδότθ να παρζχει ςτουσ εργαηόμενουσ υπθρεςίεσ προςταςίασ και 

πρόλθψθσ από εργατικά ατυχιματα κακϊσ και τθν δθμιουργία ςυνκθκϊν υγιεινοφ και 
αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ εργαςίασ. 

Άρκρο 3ο 
υμβατικά ςτοιχεία 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:  
 α. Τεχνικι περιγραφι –μελζτθ  
 β. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  
 γ. Γενικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων   

Άρκρο 4ο  
Χρόνοσ εκτζλεςθσ εργαςίασ –Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Η παροχι υπθρεςιϊν κα εκτελεςτεί ςτθν διάρκεια δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Άρκρο 5ο 
Τποχρεϊςεισ του εντολοδόχου 

Ο εντολοδόχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παράςχει τισ υπθρεςίεσ που αναγράφονται αναλυτικά ςτθ 
ςυγκεκριμζνθ Τεχνικι Ζκκεςθ/Μελζτθ και ςφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία.  

Άρκρο 6ο 
 Τποχρεϊςεισ του εντολζα 
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Ο εντολζασ είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. Για οποιαδιποτε αφξθςθ ι 
μείωςθ του προςωπικοφ του Διμου, ο Διμοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ιατρό 
Εργαςίασ ι τθν ΕΞΥΡΡ. Ο Διμοσ οφείλει μζςω των υπθρεςιϊν του να πλθρϊςει το ςυμφωνθμζνο 
τίμθμα. 

Άρκρο 7ο  
 Ανωτζρα βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε 
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ.  
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο 
εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια 
αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ 
ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει 
κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα 
προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.  
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ 
ανάλογα.  

Άρκρο 8ο  
 Ανακεϊρθςθ τιμϊν 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.  
Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ.  
Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει 
ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.  

 
Άρκρο 9ο  

Σρόποσ πλθρωμισ 
Η τιμολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται ανά τρίμθνο με τθν ζκδοςθ τιμολογίου το 
οποίο κα εξοφλείται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του. 
Η πλθρωμι κα γίνεται βάςει των δελτίων επίςκεψθσ, τα οποία κα παραδίδονται μαηί με το 
τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν που κα εκδίδεται.  
Η πλθρωμι κα διενεργείται απολογιςτικά, ζναντι των ωρϊν που πραγματικά παρείχε τισ 
ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ, βάςει του πραγματικοφ αρικμοφ του προςωπικοφ του Διμου. 
Οι γιατροί εργαςίασ απαλλάςςονται του ΦΡΑ  (ΡΟΛ 1168/1125529 /8239/ 989/ Β0014/ 16-12-
2008 & αρ.297/2008 Γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ)  

Άρκρο 10 
 Παραλαβι εργαςιϊν  

Ρροκειμζνου να ελεγχκοφν οι ανατεκείςεσ εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυμπλθρϊνει το βιβλίο υποδείξεων ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ και να το παραδίδει υπογεγραμμζνο 
αρμοδίωσ ςε εκπρόςωπο του Διμου, μαηί με το ςχετικό Δελτίο Επίςκεψθσ, υπογεγραμμζνο από 
τον ανάδοχο και τον εκπρόςωπο του Διμου ανά εγκατάςταςθ. 

 
Άρκρο 11ο  

 Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ 
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Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 
φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που 
ιςχφουν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Άρκρο 12ο 
 Επίλυςθ διαφορϊν 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ.  
 
                                                                   Γοφρνεσ 13.10.2020 
Η ςυντάξαςα                                                                                          Ο Δ/ντισ Διοικθτικϊν 
  
Σαςιοφδθ Καλλιρόθ                                                                               Βαςιλάκθσ Νικόλαοσ 
ΠΕ1 Διοικθτικοφ                                                                            ΣΕ 17 Διοικθτικοφ Λογιςτικοφ  


