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Σεχνικι Ζκκεςθ
Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ
υγγραφι Τποχρεϊςεων
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ΤΠΘΡΕΙΑ: ΔΕΤΑ ΒΟΪΟΤ

ΣΕΨΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ
1. Αντικείμενο τησ εργαςίασ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ που προκφπτουν ςτο δίκτυο Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β., κρίνεται αναγκαίο θ ςυνεργαςία με εξωτερικό ςυνεργάτθ που διακζτει μθχανιματα εκςκαφισ,
κακϊσ θ Δ.Ε.Τ.Α.Β. δεν διακζτει οφτε εξειδικευμζνο προςωπικό , οφτε τα κατάλλθλα μθχανιματα εκςκαφισ για
τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν που προκφπτουν.
2. Σεχνική Περιγραφή
Για τθν ομαλι λειτουργία του δικτφου Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Βοΐου διαπιςτϊςαμε ότι:


Απαιτείται θ άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν.



Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.



Νζεσ ςυνδζςεισ καταναλωτϊν.

Οι παραπάνω εργαςίεσ δεν δφναται να γίνουν ζγκαιρα και άμεςα με το υφιςτάμενο προςωπικό και τα τεχνικά
μζςα που διακζτει θ επιχείρθςθ.


Οι υπηρεςίεσ δεν θα αφοροφν εργαςίεσ υδραυλικοφ ή εργάτη αλλά αποκλειςτικά την χρήςη και τον
χειριςμό του ςκαπτικοφ μηχανήματοσ.



Σο ςκαπτικό μηχάνημα που θα παρζχει ο Ανάδοχοσ ςτην Δ.Ε.Τ.Α.Β. θα πρζπει να ζχει τισ
κατάλληλεσ διαςτάςεισ για την αςφαλή και αποτελεςματική κίνηςη και εργαςία εντόσ των
υφιςτάμενων δημοτικών οδών και παρόδων όπωσ και ςτο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του δήμου Βοΐου.



Ο ανάδοχοσ θα πρζπει να ζχει τη δυνατότητα να παρζχει υπηρεςίεσ με τη χρήςη ςφφρασ- ςφυριοφ.



Ο ανάδοχοσ θα πρζπει να ζχει τη δυνατότητα άμεςησ μεταφοράσ του ςκαπτικοφ μηχανήματοσ με
δικό του μεταφορικό μζςο.

υγκεκριμζνα απαιτείται θ παροχι υπθρεςίασ από εξωτερικό ςυνεργάτθ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω
(τα απαιτοφμενα υλικά ςυντήρηςησ και επιςκευών θα χορηγοφνται από την Δ.Ε.Τ.Α. Βοΐου).
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ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ ΕΡΓΑΙΩΝ


Εκςκαφι για αποκατάςταςθ βλαβϊν ςτο δίκτυο Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ εντόσ των οικιςμϊν ι ςτο
εξωτερικό δίκτυο.



Εκςκαφι για καταςκευι παροχϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.



υντιρθςθ δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ.



Μεταφορά του ςκαπτικοφ μθχανιματοσ εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ ςτο ςθμείο επζμβαςθσ.

ΤΝΣΑΨΘΘΚΕ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΒΑΙΛΕΙΑΔΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΧΟ ΜΘΨΑΝΙΚΟ

ΔΕΛΛΘ ΑΠΟΣΟΛΟ
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ΤΠΘΡΕΙΑ: Δ.Ε.Τ.Α. ΒΟΪΟΤ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Σισ τιμζσ του παρόντοσ Σιμολογίου, που αναφζρονται ςε μονάδεσ τελειωμζνθσ εργαςίασ και που
ιςχφουν ενιαία για τισ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςτθ περιοχι τθσ υπ’ όψθ παρζμβαςθσ, περιλαμβάνονται:
Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του ζργου τισ επικεφαλίδασ.
Γενικά κάκε δαπάνθ ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ
εκτζλεςθ τισ μονάδασ κάκε εργαςίασ.
Ζτςι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά μνθμονεφονται (για απλι διευκρίνιςθ του όρου «κάκε δαπάνθ») οι
παρακάτω δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο των τιμϊν του τιμολογίου:
Δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αςφάλιςθσ κλπ κάκε είδουσ προςωπικοφ του αναδόχου.
Δαπάνεσ μεταφορϊν φορτοεκφορτϊςεων κλπ.
Δαπάνεσ αςφαλείασ εργαηομζνων και τρίτων κακϊσ και θ πρόλθψθ βλαβϊν ςε πράγματα (κινθτά ι
ακίνθτα) τρίτων.
Δαπάνεσ μίςκωςθσ μθχανθμάτων, αςφάλειασ, επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, καυςίμων, λιπαντικϊν, άγονεσ
μετακινιςεισ των, κλπ.
Δαπάνεσ προςωρινισ κάλυψθσ ςκαμμάτων , όπου τοφτο απαιτείται για λόγουσ αςφάλειασ τισ
κυκλοφορίασ και των καταςκευϊν.
Δαπάνεσ για τθν αποηθμίωςθ φκορϊν ςε υπόγεια δίκτυα επικοινωνίασ, μεταφοράσ θλεκτρικισ
ενζργειασ και φδρευςθσ- αποχζτευςθσ.
Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει τα κατάλλθλα μθχανιματα ζργου, είτε ιδιόκτθτα είτε μιςκωμζνα από
αυτόν.
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Σα μθχανιματα που κα χρθςιμοποιιςει ο εργολάβοσ κα πρζπει να ζχουν όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα
για τθν νόμιμθ χριςθ τουσ.
Ο χειριςμόσ των ανάλογων και αναγκαίων για τθν εκτζλεςθ του ζργου μθχανθμάτων κα ενεργείται από
κάτοχο νόμιμθσ και ενεργισ άδειασ χειριςτι των παραπάνω μθχανθμάτων.
Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται κατόπιν εντολισ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ ΔΕΤΑ ι τθσ Τπθρεςίασ τθσ,
ανεξαρτιτωσ θμζρασ και ωραρίου.
Θα πρζπει εντόσ μίασ (1) ϊρασ από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ ο εργολάβοσ να βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ
βλάβθσ.
τθν Δθμοτικι Ενότθτα Νεάπολθσ περιλαμβάνονται όλεσ οι τοπικζσ κοινότθτεσ που ανικαν ςτον πρϊθν
Διμο Νεάπολθσ και θ πόλθ τθσ Νεάπολθσ.
τθν Δθμοτικι Ενότθτα Σςοτυλίου περιλαμβάνονται όλεσ οι τοπικζσ κοινότθτεσ που ανικαν ςτον πρϊθν
Διμο Σςοτυλίου και τθν πόλθ του Σςοτυλίου.
τθν Σοπικι Κοινότθτα Πενταλόφου περιλαμβάνονται όλεσ οι τοπικζσ κοινότθτεσ που ανικαν ςτθν
πρϊθν κοινότθτα Πενταλόφου .
Ο εργολάβοσ – ανάδοχοσ δεν κα πρζπει να επικαλείται δυςπρόςιτεσ περιοχζσ, αλλά να μεταβαίνει
ζγκαιρα ςτο χϊρο τθσ βλάβθσ.
Η Δ.Ε.Τ.Α.Β. κα διατθρεί βιβλίο – θμερολόγιο με τισ ϊρεσ εργαςίασ και τθν περιοχι που ζγιναν οι
εργαςίεσ. Σο ανωτζρω βιβλίο – θμερολόγιο κα παρακολουκείται και από τθν επιτροπι βεβαίωςθσ καλισ
εκτζλεςθσ εργαςιϊν.
ΣΙΜΕ ΕΧΑΡΜΟΓΘ
Ο ΨΡΟΝΟ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΘΝ ΣΙΓΜΘ ΣΘ ΕΚΚΙΝΘΘ ΣΟΤ ΜΘΨΑΝΘΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΔΡΑ
ΣΘ ΕΠΙΨΕΙΡΘΘ
Ο ΑΝΑΔΟΨΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΜΕΣΑΚΙΝΘΘ ΣΟΤ ΣΟ ΨΩΡΟ ΣΘ ΒΛΑΒΘ ΔΕΝ ΘΑ ΨΡΕΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΘΝ
ΕΠΙΨΕΙΡΘΘ.

ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΝΕΑΠΟΛΗ, ΣΟΣΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΠΕΝΣΑΛΟΦΟΤ

Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΧΘ
Χριςθ και χειριςμοφ του
ςκαπτικοφ μθχανιματοσ για τθν
φδρευςθ
Χριςθ και χειριςμοφ του
ςκαπτικοφ μθχανιματοσ για τθν
αποχζτευςθ

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΩ
CPV

ΣΙΜΘ
ΜΟΝΑΔΑ
(€)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΠΟΟ
(€)

ΩΡΕ

870

17,00

14.790,00

ΩΡΕ

870

17,00

14.790,00

φνολο καθαρήσ αξίασ
Χ.Π.Α. 24 %
Γενικό ςφνολο δαπάνησ

29.580,00
7.099,20
36.679,20

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΘ
ΔΑΠΑΝΘ (ΨΩΡΙ
Χ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΩΡΕ

1740

14.790,00 €
14.790,00 €

62.07.00.04
62.07.01.03

45232151-5
Χριςθ και χειριςμοφ του
ςκαπτικοφ μθχανιματοσ για
τισ Δ.Ε. Νεάπολθσ, Σςοτυλίου
και Σ.Κ. Πενταλόφου.

45231110-9
45232440-8
45232420-2
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Η κατακφρωςθ ςτον Ανάδοχο κα γίνει για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Νεάπολθσ, Σςοτυλίου και Σ.Κ.
Πενταλόφου

Η κατακφρωςθ ςτον Ανάδοχο κα γίνει ςτθν προςφορά με τθν χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των
εργαςιϊν.
Η δαπάνθ κα χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β. οικονομικοφ ζτουσ 2019.

ΤΝΣΑΨΘΘΚΕ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΒΑΙΛΕΙΑΔΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΧΟ ΜΘΨΑΝΙΚΟ

ΔΕΛΛΘ ΑΠΟΣΟΛΟ
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ΤΓΓΡΑΧΘ ΤΠΟΨΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο ςυγγραφήσ
Η ςυγγραφι αφορά ςτισ Τπθρεςίεσ ςκαπτικοφ μθχανιματοσ για αποκαταςτάςεισ βλαβϊν ςτο δίκτυο
Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ ςτισ Δθμοτικζσ ενότθτεσ ιάτιςτασ και Αςκίου για τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Βοΐου. Η
ενδεικτικι δαπάνθ για τισ υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι εννζα χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα
ευρώ (29.580,00€) μη ςυμπεριλαμβανομζνου του Χ.Π.Α. 24%, θ οποία κα χρθματοδοτθκεί από τον τακτικό
προχπολογιςμό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Β. οικονομικοφ ζτουσ 2019.

Άρθρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:




Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδίωσ των άρθρων 116 και 117.
Σισ διατάξεισ του άρκρου 209 (Προμήθειεσ – Τπηρεςίεσ – Μελζτεσ) του Ν. 3463/2006 (Χ.Ε.Κ. 114 Α΄ /
08-06-2006) «Κφρωςη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Σισ διατάξεισ του Ν. 1069/1980 Χ.Ε.Κ. 191 Α΄ «Περί κινήτρων δια την ίδρυςιν Επιχειρήςεων
Τδρεφςεωσ και Αποχετεφςεωσ».

Άρθρο 3ο (Τρόποσ εκτέλεςησ των υπηρεςιών)
Η εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 :
Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών.

Άρθρο 4ο : υμβατικά ςτοιχεία
Σα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α. Σο τιμολόγιο μελζτθσ
β. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων
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γ. Σεχνικι περιγραφι –μελζτθ

Άρθρο 5: Διάρκεια τησ ςφμβαςησ
Από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου του 2019 ι νωρίτερα εφόςον
εκτελεςτοφν όλεσ οι εργαςίεσ που ανατζκθκαν ςτον Ανάδοχο.

Άρθρο 6ο : Τποχρεώςεισ του εντολοδόχου


Είναι υποχρεωμζνοσ να παρευρίςκεται ςτθν περιοχι τθσ βλάβθσ εντόσ μίασ (1) ϊρασ από τθν
αναγγελία τθσ βλάβθσ και να ξεκινά τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν επίλυςθ τθσ.



ε περίπτωςθ ηθμιϊν που μπορεί να προκφψουν κατά τθ διάρκεια εργαςιϊν θ Επιχείρθςθ – Εντολζασ
δεν φζρουν καμία ευκφνθ και επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο – Εντολοδόχο.



Γενικά κάκε δαπάνθ ζςτω και αν δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ
εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ.

Ζτςι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά μνθμονεφονται (για απλι διευκρίνιςθ του όρου «κάκε δαπάνθ») οι
παρακάτω δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο των τιμϊν του τιμολογίου:


Δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, αςφάλιςθσ κλπ κάκε είδουσ προςωπικοφ του αναδόχου.



Δαπάνεσ μεταφορϊν φορτοεκφορτϊςεων κλπ.



Δαπάνεσ αςφαλείασ εργαηομζνων και τρίτων κακϊσ και θ πρόλθψθ βλαβϊν ςε πράγματα (κινθτά ι
ακίνθτα) τρίτων.



Δαπάνεσ μίςκωςθσ μθχανθμάτων, αςφάλειασ, επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, καυςίμων, λιπαντικϊν, άγονεσ
μετακινιςεισ των, κλπ.



Δαπάνεσ προςωρινισ κάλυψθσ ςκαμμάτων , όπου τοφτο απαιτείται για λόγουσ αςφάλειασ τισ
κυκλοφορίασ και των καταςκευϊν.



Δαπάνεσ για τθν αποηθμίωςθ φκορϊν ςε υπόγεια δίκτυα επικοινωνιϊν, θλεκτρικισ ενζργειασ και
φδρευςθσ- αποχζτευςθσ.



Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει τα κατάλλθλα μθχανιματα ζργου, είτε ιδιόκτθτα είτε μιςκωμζνα από
αυτόν.



Ο χειριςμόσ των ανάλογων και αναγκαίων για τθν εκτζλεςθ του ζργου μθχανθμάτων κα ενεργείται
από κάτοχο νόμιμθσ και ενεργισ άδειασ χειριςτι των παραπάνω μθχανθμάτων.



Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται κατόπιν εντολισ του νομίμου εκπροςϊπου τθσ ΔΕΤΑΒ, ανεξαρτιτωσ
θμζρασ και ωραρίου και τθσ περιοχισ που εντοπίηεται θ βλάβθ.



Θα αποκακιςτά φκορζσ ςτο υφιςτάμενο οδικό δίκτυο του Βοΐου που προκλικθκαν από τισ
ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ.

Άρθρο 7ο : Τποχρεώςεισ του εντολζα
Είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα για τθν
υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ.

Άρθρο 8ο: Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και
εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ

ελίδα 8 από 10

ΑΔΑ: ΩΕΡ6Ω97-Υ5Δ

ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του
εντολοδόχου κ.α.. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να
ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ
για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.

Άρθρο 9ο: Αναθεώρηςη τιμών
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.

Άρθρο 10ο: Σρόποσ πληρωμήσ
Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςε είκοςι εννζα
χιλιάδεσ πεντακόςια ογδόντα ευρώ (29.580,00€)ευρϊ, χωρίσ το ΦΠΑ 24%, μείον το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί
του ποςοφ αυτοφ, για το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εντολισ. Η καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται τμθματικά ςτο
τζλοσ κάκε μινα φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του εντολοδόχου, ανάλογα με τισ
ϊρεσ εργαςίασ που προζκυψαν και τον ζλεγχο τθσ επιτροπισ παραλαβισ εργαςιϊν.
Η ανωτζρω τιμι 29.580,00 ευρώ πλζον Χ.Π.Α. κα ζχει διάρκεια μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου του 2019 ι
νωρίτερα εφόςον παραδοκοφν όλεσ οι εργαςίεσ που ζχουν ςυμφωνθκεί.
ε περίπτωςθ που δεν προκφψουν βλάβεσ ι γενικά δεν χρειαςτεί από τθν επιχείρθςθ να απαςχολιςει
το μθχάνθμα και το χειριςτι όλεσ τισ ϊρεσ που αναφζρονται ςτθ μελζτθ και που κα αναφζρονται και ςτθ
ςφμβαςθ, ο Ανάδοχοσ δεν ζχει δικαίωμα να διεκδικιςει όλο το ποςό που κα αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ, παρά
μόνο το ποςό για τισ ϊρεσ που εργάςτθκε.
το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Η αμοιβι
δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ
κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.

Άρθρο 11ο: Χόροι, τζλη, κρατήςεισ
Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ,
τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθν θμζρα
τθσ δθμοπραςίασ.

Άρθρο 12ο: Λφςη, Καταγγελία φμβαςησ, Ζκπτωςη Αναδόχου
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
i)
ii)
iii)

iv)

Αν ο ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο
οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Αν ο ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Αν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
Αν εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του
επαγγζλματόσ του.
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Άρθρο 13ο: Επίλυςη διαφορών
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθ ςυναινετικι και καλόπιςτθ
διευκζτθςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ, αμφιςβιτθςθσ ι απαίτθςθσ που ενδζχεται να προκφψει από τθν εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Για τθν επίλυςθ των τυχϊν διαφορϊν που κα προκφψουν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν
εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 273 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

ΤΝΣΑΨΘΘΚΕ

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΒΑΙΛΕΙΑΔΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ
ΣΟΠΟΓΡΑΧΟ ΜΘΨΑΝΙΚΟ

ΔΕΛΛΘ ΑΠΟΣΟΛΟ
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