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 ΧΙΟΣ  82100 
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: 2271040344 

 

ΠΡΟΣ 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες 
αποκλάδωσης – κοπής δέντρων στη ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου 
Καταρράκτη, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου και θεωρήθηκε αρμοδίως συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.452,20€ 

Οι παραπάνω εργασίες  θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16  

και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά 

 

Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε/αποστείλετε  την προσφορά σας στα γραφεία 
της υπηρεσίας μας, στην Δνση, Νεωρίων αριθ. 2 ΤΚ 821 31 Χίος έως την 
12/10/2018, έως ώρα 12:00 μεσημβρινή και η οποία προς απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να 

περιέχει: 
1. Την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία 

επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail). 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (Το ανωτέρω έγγραφο θα ζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, εφόσον προσκομισθεί ευκρινές 
φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων).  (Αρθρο 80 
παρ. 2 του Ν. 4412/16). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση αφορά τους 
διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

3. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/16). 

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/16)  

ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα 
προσκομιστούν στην υπηρεσία από εσάς εφόσον επιλεχθείτε και σας ανατεθεί η εν 
λόγω προμήθεια ή εργασία. 
 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα ανοιχτούν μετά την 
ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής, στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Χίου.. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.ΧΙΟΥ 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΦΗΣ 
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Σελίδα 1 α̟ό 7 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Με τη µελέτη αυτή ̟ροβλέ̟εται να γίνει η κλάδευση συνολικά δέκα εννέα δέντρων ̟ου 
βρίσκονται στην εξοµοιούµενη χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου Καταρράκτη, η εκρίζωση 
δύο άλλων και φύτευση νέων στις θέσεις εκρίζωσης. 
 Η κλάδευση των δέντρων θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µετά α̟ό σχετικό αίτηµα  της το̟ικής 
κοινότητας και της δια̟ίστωσης, κατά την ε̟ισκό̟ηση, της ανά̟τυξης κατακόρυφων και ̟λάγιων 
κλάδων µεγάλου µήκους.  
 Στόχος α̟οτελεί η αφαίρεση όλων των κλαδιών ̟ου λόγω του µεγέθους ή της κλίσης τους 
ενδέχεται να σ̟άσουν σε ̟ερί̟τωση κακοκαιρίας και να ̟ροξενήσουν ζηµιές καθώς και η 
µορφο̟οίηση της κόµης των δένδρων.  
 Παράλληλα θα εκριζωθεί το υ̟όλοι̟ο των  κορµών α̟ό δύο δέντρα αλµύρας  και θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί η φύτευση δύο νέων ̟ρος αντικατάστασή τους. 

  Η ̟ίστωση για το 2018 είναι 3.452,20  ευρώ α̟ό τον ΚΑ 20-6274.007 του ̟ροϋ̟ολογισµού 
του ∆.Λ.Τ. Χίου 
Ο ανάδοχος οφείλει να: 

1. διαθέτει τις α̟αιτούµενες γνώσεις για την εκτέλεση της εργασίας, οι ο̟οίες θα ̟ιστο̟οιούνται µε 
εργολη̟τικό ̟τυχίο ̟ρασίνου ή ̟τυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκ̟αίδευσης γεω̟ονικής 
κατεύθυνσης αντίστοιχης ειδικότητας καθώς και ̟ροηγούµενη ε̟ιβεβαιωµένη εµ̟ειρία σε 
̟αρόµοιες εργασίες 

2. ακολουθεί τις υ̟οδείξεις της υ̟ηρεσίας και να ̟ροβαίνει εντός διαστήµατος το αργότερο ε̟τά 
ηµερών στην υλο̟οίηση των εργασιών ̟ου του υ̟οδεικνύονται, µεριµνώντας για  την άµεση 
α̟οκατάσταση του χώρου  

3. ̟αρευρίσκεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας στο τό̟ο εκτέλεσης της ενώ δεν 
ε̟ιτρέ̟εται η υ̟εργολαβία αυτής 

4. έχει γνώση και να εφαρµόζει την ̟ιστά τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ̟ου αφορούν στις 
̟ραγµατο̟οιούµενες εργασίες 

 Ο ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός της εργασίας κατά τη µελέτη ανέρχεται ̟ερί̟ου στο ̟οσό 

των 3.452,20 ευρώ ( συµ̟εριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ ). 
 Η ε̟ιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφορά βάση  τιµής (χαµηλότερη τιµή).   
 Η εξόφληση, δύναται να γίνεται τµηµατικά µε την ̟ρόοδο της εργασίας, ενώ η 
ολοκλήρωσή της ̟ραγµατο̟οιείται µε την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. 
 Η ̟ερίοδος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και µέχρι το 
τέλος του έτους ή την εξάντληση της συµβασιο̟οιηµένης ̟ίστωσης αυτής. 
 

ΧΙΟΣ, 28 Ιουνίου 2018 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Τσουρούς  Ιωάννης 

ΠΕ 9 Γεω̟όνων 

ΧΙΟΣ         /    /2018 
ΕΛΕΓΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
 
∆ 1. – ∆έντρα 
Προθήµεια δέντρων 
Προµήθεια καλλω̟ιστικών δένδρων µε τις δα̟άνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
µεταφοράς στον τό̟ο του έργου, τυχόν ̟ροσωρινής α̟οθήκευσης και συντήρησης στο 
φυτώριο του εργοταξίου, ̟λαγίων µεταφορών, τυχόν α̟ωλειών κατά την µεταφορά, τις 
δα̟άνες του εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού και µέσων ̟ου θα α̟ασχοληθούν, καθώς και 
ό̟οια άλλη δα̟άνη α̟αιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
∆έντρο του είδους αλµύρα (Tamarix pavlifora) ̟ερίµετρος κορµού 6-8 εκατοστά ύψος κορµού 
2 µέτρα ̟λέον της κόµης του δέντρου 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ 
Ολογράφως Είκοσι 
Αριθµητικώς 20,00 

 
 
Ε 1.2 - Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5120 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και 
α̟οκοµιδή των υ̟ολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται όλες οι δα̟άνες 
του α̟αιτουµένου εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, εργαλείων και µέσων για την ̟λήρη 
εκτέλεση της εργασίας. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ 
Ολογράφως Ένα ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 
Αριθµητικώς 1,50 

 
 
Ε 9.5 - Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5210 
Φύτευση φυτών µε µ̟άλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt 
Φύτευση φυτών µε µ̟άλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή 
το̟οθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την 
ε̟ιφάνεια του εδάφους, ̟άτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λί̟ανση και 
σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.Στην 
τιµή ̟εριλαµβάνονται η αξία του λι̟άσµατος και του νερού και η δα̟άνη α̟οµάκρυνσης 
όλων των υλικών ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό τη φύτευση, ̟έτρες, σακούλες (̟έτρες, σακούλες, 
δοχεία κλ̟). 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ 
Ολογράφως Ένα ευρώ και τριάντα λε̟τά 
Αριθµητικώς 1,30 
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Ε 11.1.1 - Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5240 
Υ̟οστήλωση δέντρου µε την αξία ̟ασάλου γι µήκος ̟ασάλου µέχρι 2,50 µέτρα 
Y̟οστύλωση δέντρου µε την αξία ̟ασσάλου ευθυτενούς, α̟οφλοιωµένου, βαµµένου, 
̟ελεκητού στο κάτω άκρο, ̟ισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, α̟ό κατάλληλη ξυλεία. Στην 
τιµή συµ̟εριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά ε̟ί τ’ο̟ου του ̟ασσάλου, οι δα̟άνες του 
εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν 
για την κατακόρυφη έµ̟ηξή του σε βάθος 0,50 m, σε ο̟οιοδή̟οτε είδος εδάφους, και µε 
ο̟οιαδή̟οτε κλίση καθώς και η ̟ρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ 
Ολογράφως ∆ύο ευρώ και ̟ενήντα λε̟τά 
Αριθµητικώς 2,50 

 
 
ΣΤ 4.3.1 - Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5354 
Ανανέωση κόµης ή κο̟ή µεγάλων δένδρων ύψους 8 – 12µέτρα σε ̟ λατείες, ̟ άρκα κλ̟. 
Κλάδεµα ή κο̟ή µεγάλων δέντρων σε ̟λατείες, ̟άρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, 
ερείσµατα και ̟αρά̟λευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
06-04-01. Στην τιµή µονάδας ̟εριλαµβάνεται η δα̟άνη του α̟αιτουµένου εργατοτεχνικού 
̟ροσω̟ικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η ε̟άλειψη των τοµών καθώς και η δα̟άνη 
α̟οµάκρυνσης των ̟ ροϊόντων κο̟ής και α̟όρριψής τους σε ο̟οιαδή̟οτε α̟όσταση σε θέσεις ̟ου 
ε̟ιτρέ̟ουν οι αρµόδιες Αρχές. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ 
Ολογράφως Εκατό τριάντα ̟έντε 
Αριθµητικώς 135,00 

 
 
Ζ 2.5 - Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5354 
Εκρίζωση µεγάλων δέντρων ̟εριµέτρου κορµού α̟ό 1.21 – 1,50 µέτρα  
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υ̟όγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει ̟ροηγηθεί 
κο̟ή, και α̟οµάκρυνση των ̟ροϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο ̟ρος 
α̟όρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-
00. Περιλαµβάνονται οι δα̟άνες του α̟αιτουµένου εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ 
Ολογράφως Εκατό τριάντα ̟έντε 
Αριθµητικώς 135,00 
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Ζ 2.6 - Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5354 
Εκρίζωση µεγάλων δέντρων ̟εριµέτρου κορµού µεγαλύτερης α̟ό 1,51 µέτρα  
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υ̟όγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει ̟ροηγηθεί 
κο̟ή, και α̟οµάκρυνση των ̟ροϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο ̟ρος 
α̟όρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-
00. Περιλαµβάνονται οι δα̟άνες του α̟αιτουµένου εργατοτεχνικού ̟ροσω̟ικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ 
Ολογράφως Εκατόν ογδόντα 
Αριθµητικώς 180,00 

 
 
 

ΧΙΟΣ, 28 Ιουνίου 2018 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Τσουρούς  Ιωάννης 

ΠΕ 9 Γεω̟όνων 

ΧΙΟΣ         /    /2018 
ΕΛΕΓΘΗΚΕ-ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Ενδείξη εργασιών Κ.Α. Αναθεώρηση Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆α̟άνη 

 Οµάδα: Πράσινο 

1 

∆έντρο αλµύρας (Tamarix 
pavlifora) ̟ερίµετρος κορµού 6-8 
εκατοστά ύψος κορµού 2 µέτρα 
̟λέον της κόµης του δέντρου 

∆1 ΠΡΣ 5210 τεµ 2 20,00€ 40,00€

2 
Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά 
εδάφη µε εργαλεία χειρός 
διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

Ε1.2 ΠΡΣ 5120 τεµ 2 1,,50€ 3,00€

3 
Φύτευση φυτών µε µ̟άλα 
χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

Ε9.5 ΠΡΣ 5210 τεµ 2 1,30€ 2,60€

4 
Υ̟οστύλωση δέντρου µε την αξία 
̟ασάλου γι µήκος ̟ασάλου µέχρι 
2,50 µέτρα 

Ε11.1.1 ΠΡΣ 5210 τεµ 2 2,50€ 5,00€

5 

Ανανέωση κόµης ή κο̟ή µεγάλων 

ΣΤ4.3.1 ΠΡΣ 5354 τεµ 19 135,00€ 2.565,00€δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε 

̟άρκα, ̟λατείες κλ̟. 

6 
Εκρίζωση µεγάλων δέντρων 
̟εριµέτρου κορµού α̟ό 1.21 – 1,50 
µέτρα  

Ζ.2.5 ΠΡΣ 5354 τεµ 1 135,00€ 135,00€

7 
Εκρίζωση µεγάλων δέντρων 
̟εριµέτρου κορµού µεγαλύτερης 
α̟ό 1.51 µέτρα 

Ζ.2.6 ΠΡΣ 5354 τεµ 1 200,00€ 200,00€

 ∆α̟άνη µελέτης 2.950,60 €

 ∆α̟άνη Φ.Π.Α 17% 501,60 € 

 Συνολικά α̟αιτούµενη ̟ίστωση 3.452,20 €
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :Αντικείµενο συγγραφής 
Με  την µελέτη αυτή  ̟ροβλέ̟εται να γίνουν εργασίες Α̟οκλάδωση - κο̟ή δέντρων στη ζώνη 
του Αλιευτικού Καταφυγίου Καταρράκτη. Σκο̟ός της εργασίας αυτής είναι η οµαλή λειτουργία 
και ευ̟ρε̟ισµός της ζώνης του καταφυγίου 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ.  
 
Άρθρο 3ο :Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

− Η σύµβαση 

− Η ̟ροσφορά του αναδόχου 

− Προϋ̟ολογισµός µελέτης  

− Η συγγραφή υ̟οχρεώσεων  

− Τεχνική ̟εριγραφή –µελέτη  
 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης και κοινο̟οίηση στον ανάδοχο ο ε̟ιβλέ̟ων το έργο και 

µέχρι το τέλος του έτους.  
 
Άρθρο 5ο :     Υ̟οχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υ̟οχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 
την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο 6ο :     Υ̟οχρεώσεις του εντολέα  
    Είναι υ̟οχρεωµένος για την ̟αροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα ο̟οία κρίνονται 
α̟αραίτητα  για την υλο̟οίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο :    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, ατύχηµα, 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. 

 

18REQ003492491 2018-07-27

ΑΔΑ: 6ΕΕΠΟΡΛΩ-3ΤΜ



 
        
 
       
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ  
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: Νεωρίων 2, 82100 Χίος 
ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ : Νίκος Στ. Χούλης 
ΤΗΛ:              22710 22770 
FAX:              22710 40344 

ΕΡΓΟ:   Α̟οκλάδωση - κο̟ή δέντρων στη ζώνη 
του Αλιευτικού Καταφυγίου Καταρράκτη  
Προϋ̟/σµός:  3.452,20  συµ̟εριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 17% 
Κ.Α. : 20-6274.007 

 

Σελίδα 7 α̟ό 7 
 

 

 
Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  
    Οι τιµές  δεν υ̟όκεινται σε καµία αναθεώρηση για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή αιτία, αλλά  
̟αραµένουν σταθερές και αµετάβλητες .   

 
Άρθρο 9ο :     Τρό̟ος ̟ληρωµής 
 Για την ̟αροχή των ̟αρα̟άνω υ̟ηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 3.452,20 
ευρώ, συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 17%. Η καταβολή του ως άνω ̟οσού γίνεται είτε 
τµηµατικά είτε ανά µήνα, ύστερα α̟ό έκδοση σχετικού δελτίου ̟αροχής υ̟ηρεσιών του 
εντολοδόχου και ανάλογα µε την ̟ρόοδο των εργασιών 
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 εντολοδόχος 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 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 11ο :     Ε̟ίλυση διαφορών 
Οι διαφορές ̟ου θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ε̟ιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      
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