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3. Κάθε ενδιαφερόμενο αποδέκτη
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (άρθρο.120 παρ. 3 του .4412/2016).

Έχοντας υπόψη την αριθ. 1079 /2016 μελέτη που συντάχθηκε και
θεωρήθηκε αρμόδια για την ανάθεση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » προϋπολογισμού 4.554,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α.,
και ύστερα από έρευνα αγοράς και διαβούλευση ( άρθρο 2 παρ.1 περίπτωση 31),
σας προσκαλούμε να υποβάλετε προσφορά για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας
σύμφωνα με το άρθρο.118 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται έως 27/9/2016 με
συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία
πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό
μέρος του φακέλου:
•
•
•

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιατρού Εργασίας Δήμου Παγγαίου
Στοιχεία αποστολέα

ΣΥΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ(- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πληροφόρηση:
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
καθώς και στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.dimospaggaiou.gr/ Πληροφορίες για την
ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και τη μελέτη παρέχονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών τηλ. 2592350029, fax
2592350077, MAIL thomaidou@dimospaggaiou.gr

Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. www.eprocurement.gov.gr,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
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ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1079 /2016

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕTΗ
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 4.554,00 €
CPV 71317210-8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΤΕΧΝ ΙΚΗ ΕΚ ΘΕΣΗ

Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας στο ∆ήµο Παγγαίου για ένα
έτος.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων» και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε στις 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 στις υπηρεσίες τεχνικού
ασφαλείας και γιατρού εργασίας και δύναται να επιλέξει µεταξύ των περιπτώσεων ανάθεσης των
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή και ιατρού εργασίας
• σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή
• σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή
• σύναψης σύµβασης µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) ή
• συνδυασµό µεταξύ αυτών των δυνατοτήτων.
Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) 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 του άρθ. 1 παρ. 1
του Ν.1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του
τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας ,καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο γνώσεων του
τεχνικού ασφαλείας.
Τέλος σύµφωνα µε το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόµων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των : 4.554,00 €, θα
βαρύνει τον Κ.Α.00/6117.003 του προϋπολογισμού έτους 2016 με το ποσό των 1.554,00 και
τον προϋπολογισμό του έτους 2017 με το ποσό των 3.000,00 και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους
πόρους.
Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύµφωνα με:

•
•
•

•

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
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.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.
3536/2007.
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A.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθ. 9 και 10 Ν.1586/85
Ο γιατρός 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 γιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο
εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο
1. Συμβουλευτικές δράσεις
• Σχεδιασμού & προγραμματισμού της εργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας της
εργασίας
• Λήψη μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή & χρήση υλών & προμήθειας μέσων εξοπλισμού
• Φυσιολογίας & ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας & υγιεινής της εργασίας της διευθέτησης &
διαμόρφωσης των θέσεων & του περιβάλλοντος της εργασίας & της οργάνωσης των δραστηριοτήτων
• Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών
• Αρχικής τοποθέτησης & αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και
ένταξης ή επανένταξης µειονεκτούντων ατόµων στην παραγωγική διαδικασία.
2. 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 & 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. Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων & πρόληψης των
ατυχημάτων.
Για το σκοπό αυτό:
• επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας & αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα
αντιμετώπισης των παραλείψεων & επιβλέπει την εφαρμογή τους, επεξηγεί την αναγκαιότητα της
σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας, όπου αυτά απαιτούνται,
• ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που αποδεδειγμένα οφείλονται στην εργασία, αναλύει & αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών & προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
• επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας κατά
περίπτωση,

ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασίας τους, καθώς και
τους τρόπους πρόληψή τους,
• εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της
νομαρχίας
3. Ο Ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη & τους εργαζομένους για οποιαδήποτε
παράγοντα στο χώρο εργασίας μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία
4. Για κάθε εργαζόμενο ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο, όπου αναγράφονται
τα αποτελέσματα των ιατρικών & εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε
αντίστοιχες εξετάσεις.
5. Ο Ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό & επιχειρησιακό απόρρητο. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, απουσίας εργαζομένου, λόγω νόσου.
•

3. Πρόγραμμα εργασίας
1. Αναγγελία στην επιθεώρηση εργασίας της ανάθεσης των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας.
2. Έναρξη & τήρηση βιβλίων για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας.
3. Διενέργεια ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού.
4. Σύνταξη & υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων του Ιατρού εργασίας όταν αυτό ζητείται.
Ο Ιατρός εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του Δήμου στους χώρους εργασίας όπως αυτοί θα
έχουν προσδιοριστεί συμπληρώνοντας σε ετήσια βάση την ελάχιστη παρουσία που επιβάλει ο Νόμος.
Το Διοικητικό Προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του
Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8
Ν.3850/2010) και το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητα στη Β κατηγορία του
ιδίου άρθρου του ιδίου Νόμου και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6 (Άρθρο 21
παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010).
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας καθορίζονται από τα άρθ. 5 και 8 Ν
1586/85 αντίστοιχα όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3144/2003
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανοµή του χρόνου αυτού κατά µήνα καθώς και
το ωράριο απασχόλησής τους καθορίζονται από τις διατάξεις του Π∆ 294/88.
Ορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης γιατρού εργασίας σε 146,76 ώρες κατά έτος για τον
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στο Δήμο.
Οι ώρες επισκέψεων του γιατρού εργασίας στους χώρους του δήμου προγραμματίζονται βάσει ετήσιου
ωρολογίου προγράμματος.
∆.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 7 του Π∆ 17/18-1-1996(ΦΕΚ 11Α) «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».
Κατά τις επισκέψεις αυτές ο γιατρός εργασίας θα έχει επαφές µε τον υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε
εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω θέµατα και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις.
στοιχεία-απαιτήσεις
Εφόσον η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται σε ΕΞΥΠΠ θα πρέπει να πληρούνται οι
όροι και προϋποθέσεις για τη σύστασή τους σύµφωνα µε το άρθ. 23 Ν.3850/2010.
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Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ ΟΫΠ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Για την ανάθεση εργασιών γιατρού εργασίας και τον καθορισµό των ελάχιστων
ωρών εργασίας τους λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στο ∆ήµο και
η κατηγορία επικινδυνότητας της εργασίας.
Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στην κατηγορία Γ επικινδυνότητας.
Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην
κατηγορία Β επικινδυνότητας.
Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του
γιατρού εργασίας δεν μπορεί να υπολείπεται των 75 ωρών κατά έτος και
καθορίζεται για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και
εργασιών του άρθρου 2 Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ138/21.06.1988) σε ώρες απασχόλησης
ανά εργαζόμενο κατ' έτος ως εξής:
α. Κατηγορία Α
Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Αριθμός εργαζομένων

Τεχνικός ασφάλειας

έως 5000

3,5

501 έως 1000

3,0

1001 έως 5000

2,5

5001 και άνω

2,0

Γιατρός εργασίας

0,8

β. Κατηγορία Β
Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Αριθμός εργαζομένων

Τεχνικός ασφάλειας

έως 1000

2,5

1001 έως 5000

1,5

5001 και άνω

1,0

0,6

γ. Κατηγορία Γ
Ώρες ετήσιας απασχόλησης ανά εργαζόμενο
Τεχνικός ασφάλειας

Γιατρός εργασίας

Γιατρός εργασίας

0,4

0,4

Ο χρόνος απασχόλησης του Γιατρού Εργασίας κατανέμεται κατά μήνα με κοινή
συμφωνία του ιδίου και του Δήμου.
Εργαζόμενοι στο Δήμο - απαιτούμενες ώρες παρουσίας Γιατρού εργασίας ανά
έτος:
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διοικητικοί: 71 (71Χ0,4=28,4ώρες)
Εργάτες-τεχνικοί: 54 (54Χ0,6=32,4 ώρες)
Καθαρίστριες ΙΔΑΧ: 11 (11Χ0,6=6,6 ώρες)
Εργάτες-τεχνικοί με απόσπαση: 1 (1Χ0,6=0,6 ώρες)
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ,

Πρακτική Τ.Ε.Ι. (6μηνα) Διοικητικοί: 5 ( 5Χ0,4Χ6/12 = 1 ώρα)
Μαθητεία ΟΑΕΔ Δοιηκητικοί: 2 (2Χ0,4=0,8 ώρες )
Μαθητεία ΟΑΕΔ Εργάτες-τεχνικοί: 13 (13Χ0,6=7,8 ώρες)
2ΜΗΝΑ παράταση Εργάτες-τεχνικοί: 15 (15Χ0,6Χ2/12=1,5 ώρες)
2ΜΗΝΑ: 50 (50Χ0,6Χ2/12=5 ώρες)
3ΜΗΝΑ κατασκηνώσεις Διοικητικοί: 50 (50Χ0,4Χ3/12/=5 ώρες)
3ΜΗΝΑ κατασκηνώσεις Εργάτες-τεχνικοί: 50 (50Χ0,6Χ3/12/=7,5 ώρες
8ΜΗΝΑ Εργάτες-τεχνικοί: 15 (15Χ0,6Χ8/12=6 ώρες)
ΚΟΧ 8ΜΗΝΑ Δοιηκητικοί: 40 (40Χ0,4Χ8/12=10,66 ώρες)
ΚΟΧ 8ΜΗΝΑ Εργάτες-τεχνικοί: 80 (80Χ0,6Χ8/12=80 ώρες)
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ (1/6-31/8/2017) Εργάτες-τεχνικοί: 10 (10Χ0,6Χ3/12=1,5)
Σύνολο εργαζομένων: 467 (168 διοικητικό προσωπικό, 299 εργατοτεχνικό
προσωπικό)
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 146,76 ώρες
Κόστος ανά ώρα: 31,03€
Ετήσιο κόστος Υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας: 4.554,00€
Το κόστος υπηρεσιών του Γιατρού εργασίας για 146,76
ώρες
ετησίως
ανέρχεται στο ποσό των 4.554,00 €, θα βαρύνει τον Κ.Α.00/6117.003 του
προϋπολογισμού έτους 2016 με το ποσό των 1.554,00€ και τον προϋπολογισμό του
έτους 2017 με το ποσό των 3.000,00
Τρόπος πληρωµής:
Θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας μετά από συννενόηση με την οικονομική υπηρεσία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »

Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Αντικείμενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας, και εκπόνηση μελέτης
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου».
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
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 ενός (1) χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον αναλυτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο Δήμος 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.
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