ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Αριθ. Μελέτης: 5/2018

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ και ΤΟΥΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Γενικά
Αντικείμενο Εργασίας
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Φύλλο οικονομικής προσφοράς
Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Αριθ. Μελέτης: 5/2018
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά ιατρικές υπηρεσίες ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής προς τα μέλη των
ΚΑΠΗ και προς τους ωφελούμενους του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ», των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας - Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης, για ένα έτος από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης, επειδή τα μέλη των ΚΑΠΗ και οι ωφελούμενοι του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ
στο ΣΠΙΤΙ» ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.
Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 14.950,00€.
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος
έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον KA 02.15.6117.009, με τίτλο «Αμοιβή
παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου» με ποσό 2.678,37€ και θα προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ
02.15.6117.009 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019 με ποσό 12.271,63€.
Η εργασία θα ανατεθεί για τα μέλη των ΚΑΠΗ και για τους ωφελούμενους του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ
στο ΣΠΙΤΙ» σε γιατρό Παθολόγο ή Ειδικό γενικής ιατρικής.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες διατάξεις
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΑΠΗ και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του
προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ &
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δήμου Θέρμης»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα μέλη των ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα των
παραρτημάτων των ΚΑΠΗ Θέρμης, Τριαδίου, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Πλαγιαρίου,
Τριλόφου, Καρδίας, Σχολαρίου, Βασιλικών και Αγ. Παρασκευής καθώς και οι ωφελούμενοι του
προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» και συγκεκριμένα των δομών Θέρμης - Τριαδίου, Μίκρας, Ν. Ρυσίου
- Ν. Ραιδεστού - Ταγαράδων και Βασιλικών, είναι απαραίτητη η ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε
ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες ιατρού γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου, αφορούν σε:
1. Συνταγογράφιση των ασφαλισμένων όλων των ταμείων
2. Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας (Εξέταση σε περίπτωση οξέος περιστατικού)
3. Πρόληψη μέσω καθοδήγησης εργαστηριακών εξετάσεων
4. Αντιγριπικός εμβολιασμός και ενημέρωση
5. Ενημερωτικές ομιλίες
6. Τον κατ’ οίκο έλεγχο με επίσκεψη και εξέταση των ασθενών υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι κάνουν
χρήση αναρρωτικής άδειας (ν.4210/2013 αρ.2 παρ.3&4 ΦΕΚ 254/21-11-2013 τ.Α΄)
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ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη συνολική διάρκεια της παρασχεθείσας υπηρεσίας ενός (1) έτους το συνολικό κόστος της αμοιβής
προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.950,00 ευρώ, ως εξής:
Συνολικές
ώρες
επισκέψεων
ανά εβδομάδα

Συνολικές ώρες
επισκέψεων ανά
έτος (52 εβδομάδες)

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

3

156

Ν. ΡΥΣΙΟ

2

104

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

2

104

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2

104

ΘΕΡΜΗ

3

156

ΤΡΙΑΔΙ

2

104

Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

2

104

ΣΧΟΛΑΡΙ

1

52

ΚΑΡΔΙΑ

2

104

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

2

104

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

2

104

23

1.196

ΚΑΠΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Αμοιβή ανά
ώρα
επίσκεψης

Ποσό προσφοράς για
ένα (1) έτος

12,50€

14.950,00€

Η δαπάνη της υπηρεσίας προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Τρίλοφος, …/…/2018

Τρίλοφος, …/…/2018

Ο Πρόεδρος

Η Συντάξασα

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΙΑ ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Αριθ. Μελέτης: 5/2018
ΙV. ΦΥΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν στην προσφορά τους, αναγράφοντας ευκρινώς:
α) την προσφερόμενη τιμή ανά επίσκεψη καθώς και
β) το συνολικό ποσό για το έτος.

ΚΑΠΗ

Συνολικές ώρες
επισκέψεων ανά
έτος

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

156

Ν. ΡΥΣΙΟ

104

ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ

104

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

104

ΘΕΡΜΗ

156

ΤΡΙΑΔΙ

104

Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ

104

ΣΧΟΛΑΡΙ

Ποσό προσφοράς
για ένα (1) έτος

52

ΚΑΡΔΙΑ

104

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

104

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

104

ΣΥΝΟΛΟ

Αμοιβή ανά ώρα
επίσκεψης

1.196

Τρίλοφος, …../…../2018

Ο Προσφέρων
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Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ και ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο συγγραφής
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν, λόγω μεγάλης προσέλευσης, τα μέλη των ΚΑΠΗ και συγκεκριμένα των
παραρτημάτων των ΚΑΠΗ Θέρμης, Τριαδίου, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων, Ν. Ραιδεστού, Πλαγιαρίου,
Τριλόφου, Καρδίας, Σχολαρίου, Βασιλικών και Αγ. Παρασκευής καθώς και οι ωφελούμενοι του
προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» και συγκεκριμένα των δομών Θέρμης - Τριαδίου, Μίκρας, Ν.
Ρυσίου - Ν.Ραιδεστού - Ταγαράδων και Βασιλικών, των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας &
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης, είναι απαραίτητη η ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε
ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής.
ΑΡΘΡΟ 2
Διατάξεις
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
2. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας» Πρόγραμμα διαύγειας και άλλες διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των ΚΑΠΗ και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του
προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δήμου Θέρμης».
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ 9 εδάφιο 2 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
7. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
8. Τις διατάξεις της αριθμ. 57654/23-5-2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη, (ΦΕΚ
Β' 1781/ 23-5-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
9. Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως ισχύει.
10. Την ανάγκη υλοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας.
Η παρούσα είναι αναπόσπαστο τμήμα της ανάθεσης.
ΑΡΘΡΟ 3
Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία «Παροχή υπηρεσιών ιατρικής υποστήριξης ενός (1) έτους για τα μέλη των παραρτημάτων των
ΚΑΠΗ και των ωφελούμενων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης» θα εκτελεστεί για όλες τις εβδομάδες του ενός (1)
έτους, από την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
Κόστος της εργασίας και εγγυήσεις
Το κόστος της εργασίας υπολογίζεται σε 14.950,00€ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και συγκεκριμένα
θα βαρύνει τον ΚΑ 02.15.6117.009 «Αμοιβή παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου» με ποσό 2.678,37€
και θα προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ 02.15.6117.009 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019 με ποσό
12.271,63€
ΑΡΘΡΟ 5
Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκέπτεται τα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Θέρμης για την εξυπηρέτηση
των μελών τους, ως εξής:
 ΚΑΠΗ Βασιλικών, θα εργαστεί συνολικά 156 ώρες (1 επίσκεψη 3 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
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 ΚΑΠΗ Ν. Ρυσίου, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Ταγαράδων, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).).
 ΚΑΠΗ Αγ. Παρασκευής, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52
εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Θέρμης, θα εργαστεί συνολικά 156 ώρες (1 επίσκεψη 3 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Τριαδίου, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Ν. Ραιδεστού, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Σχολαρίου, θα εργαστεί συνολικά 52 ώρες (1 επίσκεψη 1 ώρας/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Καρδίας, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Πλαγιαρίου, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
 ΚΑΠΗ Τριλόφου, θα εργαστεί συνολικά 104 ώρες (1 επίσκεψη 2 ωρών/εβδομάδα * 52 εβδομάδες).
ΑΡΘΡΟ 6
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
 Πτυχίο Ιατρικής ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 Τίτλο Ιατρικής ειδικότητας.
 Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος.
 Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
 Βιογραφικό σημείωμα.
 Φορολογική Ενημερότητα.
 Ασφαλιστή Ενημερότητα.
 Ποινικό Μητρώο.
ΑΡΘΡΟ 7
Υποχρεώσεις του εντολέα
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών, θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου, εντός τριών μηνών σύμφωνα με του Ν.4412/2016.
Το Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασμούς του εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
έκδοσης τους. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ανάλογα με τη συμφωνία που θα προκύψει και θα αποτυπωθεί
στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 8
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 αν υπαίτιοι, 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.
Ανωτέρα Βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016).
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η έκπτωση του δεύτερου συμβαλλόμενου από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές
και αμετάβλητες.
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ΑΡΘΡΟ 10
Τρόπος πληρωμής
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 72 Ν.4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από
το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 11
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.
ΑΡΘΡΟ 12
Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εν λόγω υπηρεσία μετά την υπογραφή της απόφασης
ανάθεσης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ότι δεν ρυθμίζεται από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης ανάθεσης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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