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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.Εισαγωγή
Σας γνωρίζουμε ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας κρίνεται αναγκαίο η κατάρτιση και η υλοποίηση
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018 ιδιαίτερα μετά από την επανεμφάνιση
κρουσμάτων ελονοσίας και περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του δυτικού Νείλου σε αρκετές περιοχές της
χώρας μας, καθώς και η ύπαρξη κινδύνου εισαγωγής άλλων ιών που μεταδίδονται με τα κουνούπια (π.χ zika,
Δάγγειου πυρετού κ.α).
Επίσης η υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών κρίνεται αναγκαία και για την εξάλειψη της
όχλησης και των δυσμενών περιπτώσεων που προκαλεί η παρουσία κουνουπιών τόσο στην αγροτική όσο και
στην τουριστική οικονομία των Κυκλάδων.
2.Σκοπός του έργου
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καταπολέμηση των κοινών και ανώφελων κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο
(αυγό, προνύμφη, νύμφη) με εφαρμογές τους σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν.
3.Αντικείμενο του έργου
Η εφαρμογή του έργου περιλαμβάνει :
 Τον συστηματικό έλεγχο των υδατοσυλλογών που αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών για
τον εντοπισμό παρουσίας αυγών – προνυμφών – νυμφών κουνουπιών.
 Την διενέργεια ψεκασμών στις εστίες, υδατοσυλλογές που φιλοξενούν αβγά, προνύμφες, νύμφες.
 Την παράδοση μηνιαίων αναφορών προόδου του έργου και τελικής έκθεσης πεπραγμένων που θα
περιλαμβάνει ενέργειες, αποτελέσματα και υποβολή προτάσεων για την βελτίωση του έργου.
 Διενέργεια δειγματοληψιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διαπιστώνεται η
αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται με ψεκασμό από το έδαφος όλων των υπαίθριων εστιών εκκόλαψης που βρίσκεται
σε δημόσιο χώρο οι οποίες είναι κάθε ποσότητα κυρίως στάσιμου νερού όπως :όχθες ποταμών, έλη, άχρηστα
πηγάδια, χαντάκια, φραγμένες υδρορροές, ανοικτές αποχετεύσεις και όπου αλλού μπορεί να παραμένει
ποσότητα στάσιμου νερού.
Για την επιτυχή εφαρμογή των εντομοκτονιών κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των Δήμων όσον αφορά: α)
την υπόδειξη των περιοχών στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα από την ανάπτυξη κουνουπιών και β) τη
χρήση του νερού των εστιών στο οποίο θα εφαρμοστεί ο ψεκασμός.
Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις όπου το νερό μπορεί να χρησιμοποιείται για πότισμα ζώων ή φυτών ή να
πρόκειται για οικολογικά προστατευόμενη περιοχή ( natura κτλ.) ή ύπαρξη κυψελών.
4.Χρονική Διάρκεια
Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν κατά τους μήνες Μάρτιος, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο,
Οκτώβριο.
5.Περιοχές – θέσεις ψεκασμού

Η περιοχή παρέμβασης του έργου είναι ο Δήμος Θήρας και οι τομείς εφαρμογής των ψεκασμών είναι :
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Το έργο θα εκτελεστεί:
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΝΤΕΡΑ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΦΥΤΩΡΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
Σύνολο

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ
ΣΤΕΜΜΑΤΑ
3
1,5
11
1,5
17

Οι επιμέρους εργασίες αφορούν :α) Υγροτοπικά συστήματα ( λίμνες, λιμνοθάλασσες, έλη, εκβολές ποταμών,
χείμαρροι, αλυκές κ.α) β)Περιαστικό σύστημα ( βιολογικοί και ρέματα) γ) Αστικό σύστημα ( φρεάτια ομβρίων,
ρέματα που διασχίζουν οικισμούς, τσιμεντένια κανάλια, κλπ, δεξαμενές συλλογής λυμάτων του αποχετευτικού
συστήματος.
Για τα παραπάνω ορίζεται συχνότητα εφαρμογής ανά 25 έως και 30 ημέρες.
6.Υποχρεώσεις αναδόχου
Η ανάθεση του έργου μπορεί να γίνει, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, μόνο στο όνομα ατόμου που
κατέχει τη σχετική άδεια του Υπ. Γεωργίας και η οποία εκδίδεται για τις ειδικότητες γιατρού, γεωπόνου,
φαρμακοποιού, χημικού, χημικού μηχανικού, επόπτη δημόσιας υγείας, τεχνολόγου γεωπόνου φυτική
παραγωγής και τεχνολόγου γεωπόνου θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να ορίσει εγγράφως
υπεύθυνο επιστήμονα, εφοδιασμένο με τη σχετική άδεια ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής και
του συντονισμού του έργου. Επίσης ευθύνη του ανάδοχου είναι και η χορήγηση των κατάλληλων μέσων
προστασίας στους εργάτες που θ’ απασχολεί όπως ειδικά υποδήματα (γαλότσες), κατάλληλες μάσκες ( για την
αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων εντομοκτόνου ) και αδιαπότιστη στολή καθώς και η παρακολούθηση του αν
τηρούνται οι κανόνες ατομικής προφύλαξης από τους εργάτες κατά τον ψεκασμό.
Υποχρέωση επίσης του ανάδοχου : η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην
παράγραφο (3).
Τα συνεργεία καταπολέμησης κουνουπιών του αναδόχου οφείλουν να παρουσιάζονται στους Δήμους κατά την
ημέρα και ώρα που θα ορίζεται από το πρόγραμμα και θα ενημερώνουν εγκαίρως την επιτροπή
παρακολούθησης του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση μηνιαίου προγράμματος εργασιών των συνεργειών του, το οποίο θα
καταθέτει στην Επιτροπή Ελέγχου έγκαιρα για να καθίσταται πραγματοποιήσιμος ο έλεγχος από την παραπάνω
επιτροπή.
Ο ανάδοχος πρέπει μέσω των Δήμων να ενημερώνει τους μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς πριν από την
εφαρμογή κάθε κύκλου.
Ο ανάδοχος σε περίπτωση ψεκασμού υδατοσυλλογών θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την χρήση
για την οποία προορίζεται το νερό προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος
ή να προκληθεί τοξικότητα σε διάφορους υδρόβιους οργανισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε
περιπτώσεις όπου το νερό χρησιμοποιείται για το πότισμα των ζώων και την άρδευση καλλιεργειών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται από την υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιήσει άμεσα τον πρώτο ψεκασμό.
Σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (natura κλπ) ενδείκνυνται μόνο η χρήση σκευασμάτων B.t.i (Bacillus
thurigiensis subsp. Israelensis) του οποίου η δράση είναι εκλεκτική.
Δεν ενδείκνυται η χρήση οποιουδήποτε χημικού σκευάσματος για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε
ιχθυότροφα ύδατα, δεδομένου ότι όλα είναι περισσότερο ή λιγότερο τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς
και επομένως μπορεί να προκληθούν οικονομικές ζημιές, αλλά και βλαβερές επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία
και το Περιβάλλον. Όσον αφορά τα βιολογικά σκευάσματα δεν υπάρχουν επαρκεί δεδομένα ως προς την
επίδραση τους στα αλιεύματα και κυρίως στο γόνο.

Οι αεροψεκασμοί, οι εκνεφώσεις από εδάφους σε κατοικημένες περιοχές και η εφαρμογή ακμαιοκτόνων
βιοκτόνων από αέρος επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες συνθήκες και μετά από χορήγηση σχετικής άδειας από το
Υπ. Υγείας.
Για την επιτυχία του προγράμματος είναι απαραίτητη η συνεργασία του αναδόχου με τις κατά τόπους
Δημοτικές Αρχές.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και η παραλαβή του έργου θα γίνεται από τριμελείς επιτροπές ανά
περιφερειακή ενότητα στην οποία κρίνεται απαραίτητο να συμμετέχουν δυο εκπρόσωποι των Δήμων και
Γεωπόνος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή των τοπικών τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και σε περίπτωση
που δεν υπηρετεί Γεοπόνος θα αντικαθίσταται από Επόπτη Υγείας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τα εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση κουνουπιών είναι αυτά που ορίζονται από την εκάστοτε
ισχύουσα εγκύκλιο του Υπ. Αγροτική Ανάπτυξης.
Τα εγκεκρίμενα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών αναφέρονται στο αριθμ. 2397/24568/03032017 (ΑΔΑ: ΩΔΣΟ465ΦΥΟ-6ΧΝ)ΈΓΓΡΑΦΟ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα
Φυτοπροστατευτικών & Βιοκτόνων προϊόντων).
ΣΗΜΕΙΏΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :
Α) Όλα τα παραπάνω σκευάσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας τους, την
ετικέτα τους και το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης τους ώστε να επιτυγχάνεται η
αποτελεσματικότητα τους αλλά και η προστασία του χρήστη , της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.
Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν προβλέπεται από την έγκριση κυκλοφορίας τους και την ετικέτα τους
απαγορεύεται ρητώς.
Β) Οποιαδήποτε άλλα σκευάσματα (πχ. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που τυχόν περιέχουν κάποια δραστική
ουσία για την εφαρμογή της κουνουποκτονίας αλλά δεν έχουν την έγκριση κυκλοφορίας για χρήση εναντίον των
κουνουπιών( δηλ. ως βιοκτόνα) απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των κουνουπιών.
Γ) Πέραν των εγκεκριμένων σκευασμάτων στη χώρα μας για την χρήση εναντίον των κουνουπιών, οποιαδήποτε
άλλα βιοκτόνα σκευάσματα αναφέρονται στη βιβλιογραφία, επιστημονικά συγγράμματα κλπ. δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται σε προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών στη χώρα μας.
Δ) Εφόσον υπάρξουν αλλαγές των αναφερόμενων φαρμάκων, μετά από νέες εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας
και Κοιν. Αλληλεγγύης καθώς και του Υπ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Σε περίπτωση που υπάρχουν στο Δήμο νέοι τόποι στους οποίους υπάρχουν εστίες αναπτύξεως κουνουπιών και
οι οποίοι προστίθενται σε αυτούς που ήδη έχουν καταγραφεί ή αντικαθιστούν κάποιους από τους ήδη
καταγεγραμμένους ο ανάδοχος υποχρεούται να ενεργήσει τις κουνουποκτονίες σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.
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2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 90922000-6
α/α

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Κύκλου

Δαπάνη

1

Ψεκασμοί καταπολέμησης
κουνουπιών

Κύκλοι
Ψεκασμού

7

925,00€

6.475,00€

Μερικό Σύνολο

6.475,00€

ΦΠΑ 24%

1.554,00€

Γενικό Σύνολο

8.029,00€
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3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η εργασία «καταπολέμησης των κουνουπιών» στο Δήμο Θήρας και Θηρασίας ,
έως το τέλος του 2018. Η υπό ανάθεση εργασία έχει σκοπό την από εδάφους καταπολέμηση – προνυμφοκτονία
των κουνουπιών σε περιοχές του Δήμου με λιμνάζοντα νερά με ψεκασμούς που θα πραγματοποιούνται ανά 25
έως και 30 ημέρες το αργότερο και πραγματοποίηση τουλάχιστον 8 ψεκασμών αν κριθεί αναγκαίο ο ένας από
τους ψεκασμούς θα είναι ακμαιοκτονία.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007 και το εδάφιο 2 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
 του άρθρου 118 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
 το ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016),
 της υπ’αρ.πρωτ.: 26186/10-04-2018 Εγκυκλίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα:
«Επικαιροποίηση του πίνακα των εγκεκριμένων βιοκτόνων για την αντιμετώπιση κουνουπιών»,
 της με αριθμό 153/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου περί έγκρισης
Προγραμματικής Σύμβασης για την Καταπολέμηση Κουνουπιών για το έτος 2018 στην ΠΕ Κυκλάδων,
 της υπ’αριθμό 13/2018 απόφασης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί σύναψης πογραμματικής
σύμβασης με τις ΠΕ Κυκλάδων, της οποίας η νομιμότητα επικυρώθηκε με την 13222/02-03-2018
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
 της υπ’αρ.πρωτ.: 1630/11-06-2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θήρας και της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑΜ: 18SYMV003254843),
 της 126/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα: «Έγκριση σύναψης
προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονιών στο Δήμο Θήρας για το
έτος 2018», της οποίας η νομιμότητα επικυρώθηκε με την 19501/29-03-2018 απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Άρθρο 3ο: Έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι τα εξής:
α) Η συγγραφή υποχρεώσεων,
β) Τεχνική περιγραφή –μελέτη,
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου

Η διάρκεια του έργου θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η Οκτωβρίου 2018. Το τελευταίο
δίμηνο Νοέμβριος - Δεκέμβριος κάθε έτους θα συντάσσεται η έκθεση πεπραγμένων από τις Δημοτικές
Επιτροπές του άρθρου 5.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατέχει τη σχετική άδεια του ΥπΑΑΤ, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται
στο όνομα γιατρού, γεωπόνου, φαρμακοποιού, χημικού, χημικού μηχανικού, επόπτη δημόσιας υγείας,
τεχνολόγου γεωπόνου φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και να ασφαλίσει το προσωπικό
του με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα.
Ο Δήμος Θήρας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε
άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού στους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί,
όσο και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, άψογο από πλευράς εργατικότητας,
συνέπειας, ήθους και συμπεριφοράς.
Η ευθύνη του αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και
ολοσχερή ικανοποίηση του εργοδότη, σε περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους
όρους της παρούσας.
Ο Ανάδοχος, καμία αμοιβή δεν θα δικαιούται από τον Δήμο για χρονικό διάστημα μετά την λήξη του χρόνου
διάρκειας της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του, το οποίο θα
κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιοδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί σχετικά και
εγγράφως από τον Δήμο.
Ο Ανάδοχος οφείλει με την κατάθεση των προσφορών να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
δηλώνει
 ότι έχει λάβει γνώση των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα
καταπολέμησης των κουνουπιών καθώς και την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, και
 ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό – π.χ. ψεκαστικό σύστημα πίεσης - προσωπικό, για τις εργασίες
αυτές ώστε να είναι δυνατή η άμεση έναρξη των εφαρμογών.
Για την εκτέλεση των εργασιών της καταπολέμησης των κουνουπιών, το προσωπικό που θα ασχοληθεί με το
πρόγραμμα, πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ατομικής προφύλαξης κατά τον ψεκασμό, όπως χρήση
ειδικών υποδημάτων (γαλότσες) και κατάλληλων μασκών, για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων
εντομοκτόνου, καθώς και αδιαπότιστη στολή και είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν με αυστηρότητα τα μέτρα
που θα υποδεικνύει η Υπηρεσία μας.
Ο Δήμος Θήρας , δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των νόμιμων
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικία
ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κτλ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της εργασίας των ψεκασμών έμπειρο και
απόλυτα κατάλληλο γι αυτή την εργασία προσωπικό. Επίσης υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος σε Κρατικό
Ασφαλιστικό Οργανισμό και να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες
σε Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κτλ)
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του Δήμου Θήρας , που
απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ΄ αυτόν και στο
προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή, γι΄αυτό πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος
ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του.
Κάθε ζημιά που γίνει από τον εργολάβο ή από το προσωπικό που χρησιμοποιεί θα αντικαθίσταται από αυτόν
αμέσως και σε περίπτωση άρνησής του, θα προσδιορίζεται το ισόποσο της ζημιάς και θα αφαιρείται από την
αμοιβή του εργολάβου ή όπως προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώσεις αυτές.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 6ο: Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 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 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 ανωτέρα βία εφαρμόζεται και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και
αμετάβλητες .
Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής
Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: θα γίνει με την εκτέλεση της εργασίας, με την έκδοση
χρηματικού εντάλματος πληρωτέου από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, κατόπιν της υποβολής των
σχετικών τιμολογίων στην Οικονομική Υπηρεσία συνοδευόμενων από το προβλεπόμενο πρωτόκολλο
παραλαβής- βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή.
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος 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
δημοπρασίας.
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο
Αστικός Κώδικας.
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά
με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
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