ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Κ.Ε.∆Η.Τ)

Παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στο Βρεφονηπιακό Σταθµό Αγία Λαύρα για
την εύρυθµη λειτουργία του

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείµενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για τη
λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθµού Αγία Λαύρα.
Συγκεκριµένα οι εργασίες περιλαµβάνουν :
- παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραµονής
τους στο Σταθµό ανά 15 ηµέρες
- τήρηση Φακέλου Υγείας για κάθε παιδί ο οποίος ενηµερώνεται από τον
παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθµού
- ενηµερωτικές συγκεντρώσεις µε τους γονείς σχετικές µε θέµατα υγιεινής των
παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές µέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα,
αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιµο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.
Τύρναβος, 30/08/2021

Θεωρήθηκε

30/08/2021
Πρόεδρος ΚΕ∆ΗΤ
Γιαννόπουλος Ανδρέας
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παιδιατρικές
Υπηρεσίες στο
Βρεφονηπιακό
Σταθµό Αγία Λαύρα

Μον.
Μετρ.
υπηρεσία

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
11 µήνες

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
-

∆ΑΠΑΝΗ
1.500,00€

Σύνολο

1.500,00€

Φ.Π.Α

απαλλαγή

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις
τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ
(1.500,00€), απαλλαγή του Φ.Π.Α.
Τύρναβος, 30/08/2021
Θεωρήθηκε

30/08/2021
Πρόεδρος ΚΕ∆ΗΤ
Γιαννόπουλος Ανδρέας
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής
Αντικείµενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για τη λειτουργία
του Βρεφονηπιακού Σταθµού Αγία Λαύρα.
Συγκεκριµένα οι εργασίες περιλαµβάνουν :
- παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους
στο Σταθµό ανά 15 ηµέρες
- τήρηση Φακέλου Υγείας για κάθε παιδί ο οποίος ενηµερώνεται από τον παιδίατρο
που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθµού
- ενηµερωτικές συγκεντρώσεις µε τους γονείς σχετικές µε θέµατα υγιεινής των
παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές µέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν
αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιµο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε :
-

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και
120

-

Τον εγκεκριµένο κανονισµό διαχείρισης της Κ.Ε.∆Η.Τ

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Το τιµολόγιο µελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή – µελέτη
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Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Έντεκα µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωµένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών του άρθρου 1
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο
να προβλεφθεί έστω και ένα για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και αποδείχθηκε 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 αν
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. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής
του συντελεστή) βαρύνει τον εντολέα.
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωµής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται
σε 1.500,00 ευρώ, απαλλαγή ΦΠΑ 24%. η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται
ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και
ανάλογα µε την παράδοση των εργασιών.
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Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες του εντολοδόχου φόροι
και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία και παραµένει και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη 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 κατά την ηµέρα της ανάθεσης.
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανιστούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τύρναβος, 30/08/2021
Θεωρήθηκε

30/08/2021
Πρόεδρος ΚΕ∆ΗΤ

Γιαννόπουλος Ανδρέας
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