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ΑΔΕΠΟΣΩΜ ΖΩΩΜ ΤΜΣΡΟΦΘΑ»

ΠΕΡΘΤΚΚΟΓΗ

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ ΖΑΙΤΜΘΟΤ
Έσονηαρ ςπ’ ότιν :
1.
2.
3.
4.
5.

Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 209 παπ. 9 ηος Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
Τιρ διαηάξειρ ηηρ πεπ. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016
Τιρ διαηάξειρ ηηρ παπ. 13 ηος άπθπος 20 ηος Ν. 3731/08
Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 54 παπ. 7 ηος Ν. 4412/2016
Την ςπ’ απιθμό 2/2021 μελέηη για ηην παποσή με ηίηλο «ΤΠΗΡΕΘΑ
ΑΔΕΠΟΣΩΜ ΖΩΩΜ ΤΜΣΡΟΦΘΑ»
6. Την ανάγκη ηος Δήμος για ηην παποσή ηηρ ςπηπεζίαρ αςηήρ

ΠΕΡΘΤΚΚΟΓΗ

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ

Εγκπίνοςμε ηην ςπ’ απιθμό 2/2021 μελέηη για ηην παποσή με ηίηλο
ΠΕΡΘΤΚΚΟΓΗ ΑΔΕΠΟΣΩΜ ΖΩΩΜ ΤΜΣΡΟΦΘΑ», όπυρ επιζςνάπηεηαι
αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ παπούζαρ

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ

ΜΘΙΗΣΑ ΑΡΕΣΑΙΗ

«ΤΠΗΡΕΘΑ
και αποηελεί
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ΓΖΚΝΠ ΕΑΘΛΘΝ

ΡΗΡΙΝΠ:

" ΞΖΟΔΠΗΑ ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖΠ ΑΓΔΠΞΝΡΩΛ ΕΩΩΛ ΠΛΡΟΝΦΗΑΠ "
Απ. Κελέηηρ: 2/2021
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1. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο, ζηα
πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ζην Γήκν
Εαθύλζνπ. Ιόγσ ηνπ όηη ν Γήκνο καο δελ δηαζέηεη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ
πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη ππάξρεη θαη δπζθνιία θαζεκεξηλήο θαη θαζόιν ην
σξάξην εξγαζίαο, παξνρήο νρήκαηνο από ην γξαθείν θίλεζεο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ε εξγαζία απηή δελ
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ην ππάξρνλ πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο είλαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζε ηδηώηε
Ζ δαπάλε πξνέθπςε από ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαζηώλ όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξαθάησ
ηερληθή πεξηγξαθή θαη από πξνζθνξέο ηδησηώλ.
Σηο δξάζεηο θαη εξγαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα ζπληνλίδεη, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ην Σκήκα
Αγξνηηθήο Παξαγσγήο.
Πηόσορ
Οη παξνύζεο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ πγείαο, θαιήο κεηαρείξηζεο θαη επδσίαο ηνπο, ηελ αληηκεηώπηζε
ελδερνκέλσλ θξνπζκάησλ ιύζζαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4039/2012 θαη όπσο απηέο
ηξνπνπνηήζεθαλ από ηνλ Λ. 4235/2014.
Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη ε αζπινπνίεζε θαη ε επζαλαζία ησλ δώσλ. θνπόο ηνπ είλαη ε
ζηαζεξνπνίεζε θαη κειινληηθά ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, εθαξκόδνληαο έλα πξόγξακκα
πεξηζπιινγήο, θαηαγξαθήο, ζήκαλζεο, ζηείξσζεο, εκβνιηαζκνύ θαη ηέινο επαλέληαμεο ζηνλ θπζηθό
ηνπο ρώξν ή ζε νπνηνδήπνηε ρώξν είλαη επηηξεπηό. Θα επαλαθέξνληαη δειαδή ζε πεξηνρέο καθξηά από
ζρνιεία, αζιεηηθά θέληξα. Κε απηήλ ηε δηαδηθαζία ηα δώα δελ ζα κεηαθέξνπλ αζζέλεηεο θαη ζα κεησζεί
ν πιεζπζκόο ηνπο αθνύ κε ηε ζηείξσζε δελ ζα πνιιαπιαζηάδνληαη. Όηαλ κειινληηθά δεκηνπξγεζεί
θαηαθύγην ζα κεηαθέξνληαη πξνζσξηλά εθεί κέρξη λα πηνζεηεζνύλ.
Νι επγαζίερ πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην παπούζα ανάθεζη είναι:
α) Πεξηζπιινγή ησλ αδέζπνησλ δώσλ αθόκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηά
παξνπζηάζνπλ επηζεηηθή ζηάζε,
β) Κεηαθνξά ησλ αδέζπνησλ δώσλ από θαη πξνο ηνλ θηελίαηξν,
γ) Κεηαθνξά ησλ αδέζπνησλ δώσλ από θαη πξνο ην θηινδσηθό ζσκαηείν πνπ ζα
αλαιάβεη ηελ πξνζσξηλή θηινμελία απηώλ ζε θαηάιιειν ρώξν
δ) Δπαλέληαμε ησλ αδέζπνησλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ
Σν δών πεξηζπιιέγεηαη θαη κεηαθέξεηαη από ηνλ ζπλεξγαδόκελν ηδηώηε (αλάδνρνο), αθνύ
πξώηα δεισζεί ην πεξηζηαηηθό ζην Γήκν, ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο. Ο εληνπηζκόο ηνπ γίλεηαη
κεηά από απηνςίεο πνπ δηελεξγνύλ νη εζεινληέο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη από θιήζεηο
πνιηηώλ πνπ δέρεηαη ν δήκνο ή ππόδεημε ησλ αζηπλνκηθώλ αξρώλ.
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πεξηζπιιέμεη ην αδέζπνην δών ην νπνίν ζα ηνπ ππνδεηρζεί
άκεζα (ηα ζπληνκόηεξν δπλαηό) αθόκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηό παξνπζηάζεη επηζεηηθή
ζηάζε, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εκπεηξία ηνπ θαη θάζε λόκηκν θαη πξόζθνξν ηξόπν έηζη ώζηε λα
πεξηζπιιέγνληαη ηειηθά όλα ηα αδέζπνηα δώα πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνύλ.
Σέινο ν αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα:
i. Οξγάλσζε ελεξγεηώλ πεληακεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Βηβιίν
Πξαθηηθώλ)
ii. Οξγάλσζε ελεξγεηώλ ηξηκεινύο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, απνηεινύκελε από Θηεληάηξνπο (Βηβιίν
Πξαθηηθώλ)
iii. ύληαμε Σερληθήο Έθζεζεο - Σερληθήο Κειέηεο γηα ηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο
iv. Κέξηκλα γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ ζην επηδνηνύκελν πξόγξακκα ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. & ηελ απνζηνιή ησλ
απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ είζπξαμε ηεο επηδόηεζεο
v. Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα όια ηα αδέζπνηα πνπ πεξηζπιιέγνληαη (θαξηέιεο ζθύισλ)
vi. Αξρείν γηα ηελ θαηαγξαθή ζε εηδηθό βηβιίν εηζεξρνκέλσλ & εμεξρνκέλσλ ζθύισλ
vii. Γεκηνπξγία εηδηθήο θαηάζηαζεο κε όινπο ηνπο θσδηθνύο ησλ ζθύισλ πνπ έρνπλ πεξηζπιιεγεί κε ηα
πιήξε ζηνηρεία θαη ηεο ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο
viii. ύληαμε κεληαίαο απνινγηζηηθήο έθζεζεο κε όια ηα κεληαία ζπκβάληα
ix. Δμεύξεζε ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρώλ ζηα όξηα επζύλεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηαΐζηξσλ &
πνηίζηξσλ γηα ηα Αδέζπνηα Εώα
x. ύληαμε ηεο εηήζηαο αλαθνξάο κε όια ηα πεπξαγκέλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
xi. Κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ πάλσ ζε ζέκαηα πηνζεζίαο
xii. Σήξεζε, ελεκέξσζε & ηαμηλόκεζε αξρείνπ ησλ θαθέισλ ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο
xiii. Θαηάξηηζε & ελεκέξσζε ηνπ κεηξώνπ εζεινληώλ, κε γλώκνλα ηελ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο

ΕΑΘΛΘΝΠ 13/04/2021
ΔΙΔΓΜΑΠ -ΠΛΡΑΜΑΠ

ΒΑΟΞΑΡΖ ΛΗΘΝΙΔΡΑ
ΞΔ ΓΔΩΞΝΛΝΠ
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2. ΓΔΛΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ
Άπθπο 1ο :

Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ

Ζ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, αθνξά ηελ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΔΡΗΤΙΙΟΓΖ ΑΓΔΠΟΣΩΛ ΕΩΩΛ
ΤΛΣΡΟΦΗΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 12 κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή μέσπι εξαντλήσεωρ
τος σςμβατικού ποσού σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού.
Θαηά ηελ κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ησλ αδέζπνησλ δώσλ έρεη απνδεηρζεί
όηη ν Γήκνο έρεη θιεζεί λα αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθά πνηθίιεο αηηηνινγίαο, ησλ νπνίσλ ν αξηζκόο
απνδείρζεθε κε πξνβιέςηκνο.
Άπθπο 2ο :

Ηζσύοςζερ διαηάξειρ

Ζ δηελέξγεηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ππάγεηαη ζηηο
δηαηάμεηο:
 Σνπ Λ. 4412 / 2016 ( ΦΔΘ 147 / 8-8-2016 ) « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014 / 24 / ΔΔ θαη 2014 / 25 / ΔΔ ) .
 Σνπ Λ. 3463/ΦΔΘ 114 Α/8-6-2006 «Θώδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ».
 Σνπ N. 3852/10 (ΦΔΘ 87 Α/7-6-2010) : Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο.
 Σνπ N. 3861/10 (ΦΔΘ 112 Α/13-7-2010) : Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ
ζηνδηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
 Tνπ Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ204 Α/15-9-2011) ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Κεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηνλ Λ.4072/12 (ΦΔΘ86Α) Σξνπνπνίεζε.
Άπθπο 3ο : Πςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε
β. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο
γ. Ζ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
Άπθπο 4ο : Σπόνορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη γηα 12 κήλεο ή μέσπι εξαντλήσεωρ τος σςμβατικού
ποσού σε σπόνο μικπότεπο τος σςμβατικού.
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Άπθπο 5ο : ποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος
• Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέζεη γηα ην έξγν θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη έκπεηξν ζηελ
αηρκαισζία δώσλ ζπληξνθηάο πξνζσπηθό. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αζθεί λόκηκα ην επάγγεικα ζηελ
Διιάδα, λα δηαζέηεη Α.Φ.Κ. θαη θαηάιιειν θαη λόκηκα αδεηνδνηεκέλν όρεκα κεηαθνξάο.
• Δπζύλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
• Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε βαξύλεηαη κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, όπσο είλαη νη δαπάλεο ησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ
πξνζσπηθνύ, νη δαπάλεο όισλ ησλ εξγνδνηηθώλ επηβαξύλζεσλ, νη δαπάλεο γηα ηε
κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, νη δαπάλεο ησλ πιηθώλ θαη ηεο κεηαθνξάο, δηαινγήο,
θύιαμεο, θζνξάο ηνπο θιπ. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, απόζβεζεο, κηζζσκάησλ
κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ, νη θόξνη, ηέιε, δαζκνί, αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή
επηβαξύλζεηο, νη δαπάλεο απνδεκηώζεσλ δεκηώλ ζην πξνζσπηθό ηνπ, ζηνλ θύξην ηνπ έξγνπ
ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην θαη γεληθά θάζε είδνπο δαπάλε απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο.
• Έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη
θαλνληζκώλ γηα ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ, ή ζην πξνζσπηθό ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ,
ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
• Τπνρξενύηαη πξηλ ηελ πεξηζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ δώσλ λα ελεκεξώλεη ην Σκήκα Αγξνηηθήο
Παξαγσγήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ώζηε λα έρεη ηελ έγθξηζή ηνπ.
• Ο Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα πξνζβνιήο ηεο ζύκβαζεο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ
ζπκθσλεζέλησλ.
• Ο αλάδνρνο επζύλεηαη απηόο θαη κόλνλ, απνθιεηόκελεο ξεηώο θαη απνιύησο θάζε επζύλεο ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ, γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ηπρόλ αηπρήκαηα ή βιάβεο πνπ κπνξεί λα
ζπκβνύλ ζην πάζεο θύζεσο πξνζσπηθό ή ηξίηνπο, από νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
εθηέιεζή ηεο θαη ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ ήζειε πξνθύςεη θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο, εθόζνλ απηή νθείιεηαη ζε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο ή παξαιήςεηο. Δάλ ε πνηόηεηα ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
ζπκκνξθσζεί, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, δηαθνξεηηθά δύλαηαη λα θεξπρζεί έθπησηνο ν
αλάδνρνο θαη ε ζπλέρηζε ηεο ζύκβαζεο λα αλαηεζεί ειεύζεξα ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην κε θαηαινγηζκό ζε
βάξνο ηνπ νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο δηαθνξάο.
• Θα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζε αηηήκαηα ηνπ Γήκνπ γηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά
θαζ’ όιν ην 24σξν.
• Δπίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε ζπκπιήξσζεο ηνπ εληύπνπ πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο,
ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο ζε βηβιίν εηζεξρνκέλσλ–εμεξρνκέλσλ δώσλ κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ
θηινμελνύκελσλ δώσλ (Δίδνο, Αξ. Κηθξνηζίπ, Πεξηνρή Πεξηζπιινγήο, Ζκεξνκελία Πεξηζπιινγήο, θιπ),
θαζώο θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ αηνκηθώλ θαξηειώλ αδέζπνησλ δώσλ.
• Θάζε ηηκνιόγην ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη απαξαίηεηα από ην ζρεηηθό ηκήκα
ηνπ βηβιίνπ
εηζεξρνκέλσλ– εμεξρνκέλσλ δώσλ ην νπνίν ηεξεί ν Αλάδνρνο. Σν
αλσηέξσ βηβιίν ζην ζύλνιό ηνπ
ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία ζην ηέινο
ηεο ζύκβαζεο.
• ε πεξίπησζε απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνύ ηνπ αδέζπνηνπ δώνπ, δελ ζα
ππάξρεη θακία ρξέσζε. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πεξηζπιιέμεη ην αδέζπνην δών
εθόζνλ απηό εληνπηζηεί θαη ηνπ ππνδεηρζεί.
Άπθπο 6ο : ποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα
ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άπθπο 7ο : Ανωηέπα βία
Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί έζησ
θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη
επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα
θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν
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εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα,
αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο
αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα
πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ
εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα.
Άπθπο 8ο : Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .

παξακέλνπλ

Άπθπο 9ο: Δίδορ Δπγαζιών
Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.
Άπθπο 10ο: Ξαπαλαβή Δπγαζιών
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ δηελεξγείηαη από αξκόδηα Δπηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ.
Άπθπο 11ο: πογπαθή Πύμβαζηρ
Ο αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσκέλνο
λα πξνζέιζεη πξνο ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Άπθπο 12ο : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο,
ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ
εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.
Άπθπο 13ο : Δπίλςζη διαθοπών
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 14ο : Ρπόπορ πληπωμήρ
Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε 18.550,40 € επξώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% , γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο. Ζ θαηαβνιή ηνπ σο άλσ
πνζνύ γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ θαη αλάινγα
κε ηελ παξάδνζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ. ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο
ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Ζ ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν
θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο.
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3. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ
Α.Α. ΔΟΓΑΠΗΑ
1. ΞΔΟΗΠΙΙΝΓΖ ΘΑΗ
ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΑΓΔΠΞΝΡΝ
ΕΩΝ
ΠΛΝΙΝ

CPV

ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΑ

Ριμή μον.
(€)

98390000-3

680

22,00

ΓΑΞΑΛΖ
14.960,00
14.960,00
3.590,40

ΦΞΑ (24 %):

18.550,40

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ:

Ο αριθμός περιζηαηικών είναι ενδεικηικός και θα διαμορθωθεί ζύμθωνα με ηις
ανάγκες ηις σπηρεζίας
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