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Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Καλλικρατικός ∆ήµος Χανίων καλύ̟τει συνολική έκταση ̟ερί̟ου 356 km2 και 

διαθέτει 108.642 µόνιµους κατοίκους. Ο εν λόγω ̟ληθυσµός στην ̟ραγµατικότητα 

αυξάνεται σηµαντικά, σε συγκεκριµένες ̟εριόδους του έτους, λόγω αφενός της 

̟αρουσίας φοιτητών και σ̟ουδαστών  και αφετέρου της άφιξης µεγάλου αριθµού 

τουριστών.  

Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου Χανίων συµ̟εριλαµβάνεται η α̟οκοµιδή και η 

διαχείριση αστικών α̟ορριµµάτων, αλλά και άλλης φύσεως α̟οβλήτων (̟.χ. 

βιοµηχανικών, λαϊκών αγορών, κ.α.), ̟ου ̟αράγονται α̟ό τον ̟ροαναφερόµενο 

̟ληθυσµό, σε ολόκληρη την έκτασή του. Βασική ε̟ίσης αρµοδιότητά του α̟οτελεί η 

καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, µέσω της α̟οµάκρυνσης διαφόρων ειδών 

α̟οβλήτων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση ο ∆ήµος Χανίων συνεργάζεται µε τη ∆ιαδηµοτική 

Ε̟ιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Α̟οβλήτων (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.), η ο̟οία µέσω 

̟ρογραµµατικών συµβάσεων, έχει αναλάβει την τελική διάθεση των οικιακών 

στερεών α̟οβλήτων του ∆ήµου Χανίων, καθώς ε̟ίσης και την ενίσχυση του 

µηχανισµού καθαριότητας αυτού και ̟ιο συγκεκριµένα του µηχανισµού συλλογής 

και µεταφοράς στερεών α̟οβλήτων του ∆ήµου Χανίων σε συγκεκριµένες ̟εριοχές 

ε̟ιµέρους ∆ηµοτικών Ενοτήτων του. 

Σηµαντικότατο ̟ρόβληµα α̟οτελεί η διαχείριση  των Α̟οβλήτων Εκσκαφών, 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν κυρίως α̟ό 

δραστηριότητες ιδιωτών, όσο και α̟ό την εκτέλεση δηµοσίων έργων.  Γενικά,  τα 

ΑΕΚΚ ̟ροέρχονται α̟ό τις ̟αρακάτω δραστηριότητες: 

• Οικοδοµικές εργασίες (ό̟ως  ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, 

ε̟ισκευές , ̟εριφράξεις κλ̟) 

• Τεχνικά έργα υ̟οδοµών (κατεδαφίσεις, κατασκευές ή  ε̟ιδιορθώσεις δρόµων, 

̟εζοδορµίων, α̟οχετευτικών δικτύων, ανα̟λάσεις κλ̟)  

• Μονάδες ̟αραγωγής σκυροδέµατος και ̟ροϊόντων αυτού 

• Φυσικές / τεχνολογικές καταστροφές  ( σεισµοί, ̟ληµµύρες, κατολισθήσεις 

κλ̟) 

Οι Περιβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις α̟ό την ανεξέλεγκτη α̟όρριψη των Α.Ε.Κ.Κ., 

αφορούν συνο̟τικά: 

Ο̟τική ρύ̟ανση, Αισθητική υ̟οβάθµιση, ρύ̟ανση υ̟οδοχέων αγωγών οµβρίων 

υδάτων (ρέµατα, ̟οτάµια, υδροφόρος ορίζοντας) , αέρια ρύ̟ανση (σκόνη), δυσκολίες 



 

διέλευσης ̟εζών και οχηµάτων, α̟όφραξη φρεατίων σε ̟ερί̟τωση έντονων 

βροχο̟τώσεων κά 

Ο ∆ήµος Χανίων οφείλει να µεριµνήσει για την ορθή διαχείριση των εν λόγω 

̟ροϊόντων, ώστε να α̟οτρέ̟εται η ανεξέλεγκτη, ̟αράνοµη ενα̟όθεσή τους σε 

κοινόχρηστους (̟.χ. δρόµους) ή εν γένει ακατάλληλους χώρους (̟.χ. ρέµατα), 

φαινόµενο το ο̟οίο δυστυχώς είναι σχεδόν καθηµερινό. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι η αρµόδια υ̟ηρεσία του ∆ήµου Χανίων (∆/νση Καθαριότητας Π.&Π) 

υ̟ολογίζει ότι υ̟άρχουν ̟ερίοδοι ̟ου συλλέγονται έως και 30τόνοι τέτοιων 

̟ροϊόντων καθηµερινά.  Η ορθή διαχείριση αφορά  στην εναλλακτική διαχείριση των 

εν λόγω α̟οβλήτων  µε την ε̟αναχρησιµο̟οίηση χρήσιµων υλικών,  την ̟ροώθηση 

για ανακύκλωση σε εγκεκριµένες βιοµηχανίες υλικών ̟ου δύναται να ανακυκλωθούν 

και τη θραύση των αδρανών υλικών για την ̟αραγωγή διαβαθµισµένου κλάσµατος 

δοµικών υλικών.  Τα  µη αξιο̟οιήσιµα υ̟ολείµµατα της διαδικασίας θα οδηγούνται 

σε αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ ή για την α̟οκατάσταση λατοµικών χώρων µε υ̟οχρέωση 

του αναδόχου.  

Τα οφέλη α̟ό την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ, είναι µεταξύ άλλων, ότι : 

� Συντελεί στην εξοικονόµηση φυσικών ̟όρων, 

� στην µείωση εκ̟οµ̟ών αερίων υ̟εύθυνων για την κλιµατική αλλαγή,   

� στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,  

� στην ευαισθητο̟οίηση των κατοίκων –̟ολιτών σε ̟εριβαλλοντικά θέµατα, 

� στην ανάδειξη του φυσικού και ̟ολιτισµικού ̟λούτου της ̟εριοχής,  

� στη βελτίωση του ευρύτερου οικονοµικού κλίµατος ( τουρισµός κλ̟) .  

 

Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω και ε̟ειδή : 

� Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. δεν έχει τη δυνατότητα διαχείρισης τέτοιου είδους α̟οβλήτων , 

� Ο ∆ήµος δεν έχει την δυνατότητα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης  σύµφωνα µε τους 

όρους ̟ου τίθονται στην κείµενη νοµοθεσία  ενώ  ταυτόχρονα  οφείλει να 

αναζητήσει τρό̟ους και δυνατότητες κάλυψης των υφιστάµενων αναγκών,  

αυτόνοµα, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό ̟λαίσια.   

Για αυτό κρίνεται αναγκαία η εκδήλωση αιτήµατος ̟αροχής υ̟ηρεσιών για την 

“Παραλαβή & διαχείριση µη ε̟ικίνδυνων α̟οβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 2016”.  

Με αυτόν τον τρό̟ο ο ∆ήµος Χανίων θα εξασφαλίσει την αδιάκο̟η εξυ̟ηρέτηση του 

̟ληθυσµού του, µε άµεση και ορθή συλλογή και διαχείριση των ΑΕΚΚ και κατ' 

ε̟έκταση την ουσιαστική ̟ροστασία του φυσικού και ανθρω̟ογενούς ̟εριβάλλοντός 



 

του, σύµφωνα µε τους όρους της υ̟’ Αριθ΄36259/1757/Ε103(ΦΕΚ1312/Β’/240-08-

2010) ΚΥΑ ̟ου αφορά «Μέτρα, όροι και ̟ρογράµµατα για την εναλλακτική 

διαχείριση των α̟οβλήτων α̟ό εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).  

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης της υ̟ηρεσίας θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε διαγωνισµό και µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ̟αραλαβής και διαχείρισης σε ευρώ ανά 

τόνο ̟αραγόµενου α̟οβλήτου  (€/τόνο) κατ’ εφαρµογή των διατάξεων ̟ου διέ̟ουν τον 

σχετικό διαγωνισµό. 

 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η µελέτη αυτή  αφορά την εργασία « Παραλαβής και ∆ιαχείρισης µη ε̟ικίνδυνων 

Α̟οβλήτων , Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 2016 » του ∆ήµου Χανίων. 

Βάσει της µέχρι σήµερα εµ̟ειρίας της ∆/νουσας Υ̟ηρεσίας(∆/νση Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου  ∆ήµου) , τα ̟ρος ̟αραλαβή και διαχείριση α̟όβλητα 

δύναται να χαρακτηριστούν, ανάλογα µε τη σύνθεση τους,   ως ̟αρακάτω:  

1. Μ̟άζα καθαρά ( οικοδοµικά α̟ορρίµµατα , µ̟ετόν , τούβλα, ̟λακάκια , 

µάρµαρα)  

2. Μ̟άζα µε α̟ορρίµµατα ( οικοδοµικά α̟ορρίµµατα , µ̟ετόν , τούβλα , ̟λακάκια, 

µάρµαρα  µαζί µε λοι̟ά α̟ορρίµµατα ό̟ως σακούλες , ξυλο̟αλέτες , χαρτιά , 

κουφώµατα, ̟λαστικά, γυαλί, ̟ροϊόντα κη̟ευτικών εργασιών κά)  

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την ̟αραλαβή και διαχείριση των εν λόγω α̟οβλήτων τα 

ο̟οία θα οδηγούνται µε µεταφορικά µέσα  του ∆ήµου στον  χώρο του. 

Με τον όρο διαχείριση εννοούµε τον διαχωρισµό  των α̟οβλήτων, την  

ε̟αναχρησιµο̟οίηση χρήσιµων υλικών, την ̟ροώθηση για ανακύκλωση  των 

ανακτηµένων ̟λαστικών, γυαλιού, χαρτιού κλ̟  και  τη θραύση των αδρανών υλικών 

για την ̟αραγωγή διαβαθµισµένου κλάσµατος δοµικών υλικών.  Τα  µη αξιο̟οιήσιµα 

υ̟ολείµµατα της διαδικασίας θα οδηγούνται σε αδειοδοτηµένο ΧΥΤΑ ή για την 

α̟οκατάσταση λατοµικών χώρων,  µε υ̟οχρέωση του αναδόχου. 

Τονίζεται ότι, η ̟ερισυλλογή και η µεταφορά  των α̟ορριµµάτων στις εγκαταστάσεις του 

αναδόχου θα γίνεται µε οχήµατα του ∆ήµου Χανίων  α̟ό όλα τα σηµεία των διοικητικών 

ορίων του ∆ήµου. Συνε̟ώς,   για λόγους καθαρά οικονοµικούς, λαµβάνοντας υ̟όψη  την 

έκταση του Καλλικρατικού ∆ήµου Χανίων, θα ̟ρέ̟ει οι εγκαταστάσεις  του αναδόχου να 

έχουν έδρα  τον ∆ήµο Χανίων. 

 

 

 



 

 

 

Β1. Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου  

Ο  Ανάδοχος υ̟οχρεούται: 

1. Να διαθέτει άδεια διαχείρισης στερεών µη ε̟ικίνδυνων Α̟οβλήτων  α̟ό Εκσκαφές 

, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

2. Να διαθέτει  Α̟όφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ στην 

ο̟οία θα ̟εριλαµβάνονται οι τύ̟οι κατά ΕΚΑ (Ευρω̟αϊκός Κατάλογος 

Α̟οβλήτων) ̟ου µ̟ορούν να υ̟οβληθούν σε εργασία διαχείρισης  . 

3. Να τηρεί µητρώο στο ο̟οίο θα αναγράφεται κατ’ ελάχιστον:  η ̟οσότητα, η 

σύνθεση (µ̟άζα καθαρά ή µ̟άζα µε α̟ορρίµµατα),  η ηµεροµηνία ̟αραλαβής και 

το µέσω µεταφοράς των α̟οβλήτων, το ο̟οίο θα ε̟ικυρώνεται α̟ό τον εκάστοτε 

µεταφορέα.  

 

Β2. Υ̟οχρεώσεις ∆ήµου Χανίων  

Ο ∆ήµος Χανίων υ̟οχρεούται: 

1. Να συλλέγει και να µεταφέρει στον χώρο του Αναδόχου τα ̟ρος διαχείριση 

α̟όβλητα. 

2. Να εγκρίνει το ακριβές αρχείο των ̟οσοτήτων και του τύ̟ου των ̟ροϊόντων, ̟ου 

̟αραδίδει. 

3. Να καταβάλει σε µηνιαία  βάση το κόστος της διαχείρισης των α̟οβλήτων, βάσει 

του ̟ροαναφερόµενου αρχείο 

 

 

 

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Λόγω της φύσης  των εργασιών και της α̟ροσδιοριστίας των αναγκών ̟ου ̟ιθανών 

να ̟ροκύψουν,  οι ακριβείς ̟οσότητες των α̟οβλήτων ̟ου θα µεταφερθούν δεν 

µ̟ορούν να ̟ροµετρηθούν µε ακρίβεια  και για αυτό οι ̟οσότητες ̟ου αναγράφονται 

στον ̟αρακάτω ̟ίνακα  είναι ενδεικτικές, βασιζόµενες σε στατιστικά στοιχεία 

̟ροηγούµενης χρήσης της ∆/νσης Κ.Π.κ.Π του ∆ήµου.  

 



 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€/tn) 

 

Ενδεικτική 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(TONOI) 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 ∆ιαχείριση 

καθαρών  µ̟αζών 

 

Τόνος (tn) 

 

7,00 

 

490,00 

 

3.430,00 

2 ∆ιαχείριση µ̟αζών 

µε α̟ορρίµµατα 

 

Τόνος (tn) 
     15,00 

2.314,016 
 

34.710,24 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 

38.140,24 
 

 ΦΠΑ (23%) 8.772,26 

 ΣΥΝΟΛΟ µε ΦΠΑ 46.912,50 

 

Η ∆α̟άνη θα αντιµετω̟ιστεί α̟ό τις ̟ιστώσεις του ̟ροϋ̟ολογισµού ∆ήµου Χανίων 

του έτους 2016 και συγκεκριµένα α̟ό τον κωδικό K.A. Εξόδων 20-6277.004 και µέχρι 

το ̟οσό ̟ου είναι εγγεγραµµένο στον ̟ροϋ̟ολογισµό του ∆ήµου, ήτοι  46.912,50 € 

συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%)                                                   

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείµενο συγγραφής 

Η ̟αρούσα συγγραφή αφορά στην υ̟ηρεσία «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ 

2016»   ̟ου εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους δηµο̟ράτησης τους.  

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση  της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

του Π∆/τος  28/80  

του ισχύοντος ∆ηµοτικού και κοινοτικού Κώδικα 

 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Σύµβαση 

β. Η διακήρυξη του διαγωνισµού  



 

γ. Η υ̟οβληθείσα Οικονοµική και Τεχνική Προσφορά 

δ. Η  Τεχνική ̟εριγραφή 

ε. Ο ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  

στ. Η συγγραφή Υ̟οχρεώσεων 

 

Άρθρο 4ο :Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% της αξίας της σύµβασης  εργασίας χωρίς 

ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 157 του Ν4281/2014(ΦΕΚ 160Α/2014) 

 

Άρθρο 5ο :Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Η ̟ροθεσµία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε ένα (1) έτος  α̟ό την υ̟ογραφή 

της σχετικής σύµβασης.   

 

Άρθρο 6ο :Υ̟οχρεώσεις του αναδόχου  

 
6.1 H συµµετοχή στην διαδικασία µε την υ̟οβολή ̟ροσφοράς α̟οτελεί αµάχητο 
τεκµήριο, ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν λάβει γνώση της φύσης των εργασιών  και έχουν 
̟λήρη γνώση των γενικών και το̟ικών συνθηκών.   
6.2. Ο ανάδοχος τελεί ̟άντοτε υ̟ό την ε̟ο̟τεία της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας  του 
∆ήµου Χανίων  ̟ρος τις εντολές και οδηγίες της ο̟οίας οφείλει να συµµορφώνεται 
6.3. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να εφαρµόζει τις ̟ερί τάξεως και ασφάλειας ε̟ί 
ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και έχει την α̟οκλειστική ευθύνη για ο̟οιοδή̟οτε 
ατύχηµα ή βλάβη, ̟ου θα συµβεί στον ίδιο, στο ̟ροσω̟ικό του ή τρίτους α̟ό ενέργειες 
̟ου έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση της εργασίας 
Ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει τον εξο̟λισµό και την τεχνογνωσία για τη εκτέλεση 
της εργασίας. Ο µηχανολογικός εξο̟λισµός ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί θα ̟ρέ̟ει να είναι 
εφοδιασµένος µε τις νόµιµες άδειες (άδεια χρήσης µηχανήµατος κ.α.) και 
̟ιστο̟οιήσεις. 
6.4. Σε ̟ερί̟τωση βλάβης του µηχανολογικού εξο̟λισµού ή καθοιονδή̟οτε τρό̟ο 
αδυναµίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται στην άµεση αντικατάσταση 
του µε άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το ̟ροβλε̟όµενο ̟ρόγραµµα εργασιών χωρίς 
διακο̟ή. Η διακο̟ή εργασιών δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί το χρονικό διάστηµα 24 ωρών. 
Υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει άµεσα την αρµόδια υ̟ηρεσία για την αδυναµία εκτέλεσης 
της ̟ρογραµµατισµένης εργασίας και να ενηµερώσει µε ̟οιο τρό̟ο και σε ̟όσο 
χρονικό διάστηµα ̟ροβλέ̟ει να ̟ροβεί στην ε̟ανόρθωσητης. 
 
6.5. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την ̟ρόληψη ατυχηµάτων στο 
̟ροσω̟ικό του ή στο ̟ροσω̟ικό του εργοδότη, ή σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, ώστε να 
εξαλείφονται ή να ελαχιστο̟οιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή ε̟αγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση εκτέλεσης εργασιών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Στα ̟λαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται:  
Να ̟αρέχει µέσα ατοµικής ̟ροστασίας, να ε̟ιβλέ̟ει ανελλι̟ώς την ορθή εφαρµογή 
των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει/εκ̟αιδεύει 
για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
6.6. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νοµοθεσία  ̟ερί µέτρων ασφαλείας, 
εργοταξιακής σήµανσης, ̟ερί µέτρων υγιεινής κλ̟ α̟οδεχόµενος ότι είναι ο µόνος και 



 

α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος ̟οινικά και αστικά, για ο̟οιαδή̟οτε ατύχηµα  ήθελε 
̟ροκληθεί α̟ό αµέλεια εφαρµογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 
υ̟οχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 
6.7. Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να εξασφαλίσει τις α̟αραίτητες άδειες και 
εγκρίσεις ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.  
 

 Άρθρο 7ο :     Αναθεώρηση τιµών  

Οι τιµές  δεν υ̟όκεινται σε καµία αναθεώρηση για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία, αλλά  

̟αραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 8ο  Ανωτέρα Βία  

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε α̟ρόβλε̟το και τυχαίο γεγονός ̟ου είναι αδύνατο να 
̟ροβλεφθεί έστω και εάν για την ̟ρόβλεψη και α̟οτρο̟ή της ε̟έλευσης του 
καταβλήθηκε υ̟ερβολική ε̟ιµέλεια και ε̟ιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και α̟ρόβλε̟τα φυσικά γεγονότα, 
̟υρκαγιά ̟ου οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε ̟εριστάσεις για τις ο̟οίες ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυ̟αίτιοι, αιφνιδιαστική α̟εργία ̟ροσω̟ικού, 
̟όλεµος, αιφνίδια ασθένεια του ̟ροσω̟ικού του εντολοδόχου κ.α. στην ̟ερί̟τωση 
κατά την ο̟οία υ̟άρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδο̟οιήσει 
αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια σε συνεργασία µε το 
άλλο µέρος για να υ̟ερβεί τις συνέ̟ειες και τα ̟ροβλήµατα ̟ου ανέκυψαν λόγω της 
ανωτέρας βίας. 
Ο όρος ̟ερί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
̟ροσαρµοζόµενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 9ο :     Τρό̟ος ̟ληρωµής 

 
Για την εκτέλεση της ̟αρα̟άνω εργασίας ο ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να συνεργάζεται µε 
την υ̟ηρεσία για την οργάνωση του ̟ρογράµµατος και την εκτέλεσή του.   
Η ̟ιστο̟οίηση της α̟οζηµίωσης του αναδόχου για τις ̟αρεχόµενες εργασίες 
̟αραλαβής και διαχείρισης των ΑΕΚΚ. θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των ε̟ίσηµων 
ζυγολογίων και εγγράφων α̟ό το συµβαλλόµενο εγκεκριµένο ΑΕΚΚ ό̟ου θα φαίνεται 
η ̟ρος ̟ιστο̟οίηση ̟οσότητα και η φύση των ̟ροϊόντων ΑΕΚΚ. 
Για την εκτέλεση της ̟αρα̟άνω εργασίας η αµοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο 
̟οσόν ̟ου θα διαµορφωθεί, µετά την ̟ροσφορά ̟ου θα δώσει ε̟ί της τιµής του 
ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού της µελέτης (σύµφωνα µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της), 
̟ροκειµένου να είναι µειοδότης. 
Η καταβολή του ως άνω ̟οσού γίνεται και τµηµατικά ύστερα α̟ό έκδοση σχετικού 
δελτίου ̟αροχής υ̟ηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα µε την εξέλιξη των εργασιών, 
εφόσον δεν υ̟άρχουν νοµικά κολλήµατα και µετά τον ̟ρολη̟τικό έλεγχο α̟ό τον 
ε̟ίτρο̟ο του ελεγκτικού συνεδρίου  σύµφωνα µε τον ν.  3202/2003 
Στο ̟οσό της αµοιβής συµ̟εριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αµοιβή δεν υ̟όκειται σε καµία αναθεώρηση για ο̟οιοδή̟οτε λόγο και αιτία 
και ̟αραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υ̟έρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή 

τρίτων ̟ου ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµο̟ρασίας. 



 

 

Άρθρο 12ο :     Ε̟ίλυση διαφορών 

Οι διαφορές ̟ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ε̟ιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

                                                                             
Εγκρίθηκε                                            Θεωρήθηκε   

     Για τη σύνταξη 
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Τµήµατος Μελετών 
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