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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

Ταρ. Γ/λζε: 57014 Σηαπξφο 

Πιεξνθνξίεο: Καπεηαληθφια Δπαγγειία  

Τειέθσλν: 2397061661 

Fax: 2397061888 

 

 

 

Απιθμ. Μελ.: 06/2017 

  

 

 

Σίηλορ :  «Γεωσωπικόρ Πποζδιοπιζμόρ ηων Γημοηικών Ακινήηων και 

δημιοςπγία Γεωγπαθικού ςζηήμαηορ Πληποθοπιών για ηη 

Γημοηική Πεπιοςζία ηος Γήμος Βόλβηρ.» 

 

 

 

 

Κωδικόρ CPV: 72230000-6 (Υπεξεζίεο Αλάπηπμεο Δμαηνκηθεπκέλσλ Λνγηζκηθψλ) 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

1. Τερληθή πεξηγξαθή 

2. Δλδεηθηηθφ ηηκνιφγην 

3. Σπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

17REQ005852029 2017-02-28



 2 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

Ταρ. Γ/λζε: 57014 Σηαπξφο 

Πιεξνθνξίεο: Καπεηαληθφια Δπαγγειία  

Τειέθσλν: 2397061661 

Fax: 2397061888 

Γεσρσξηθφο Πξνζδηνξηζκφο ησλ Γεκνηηθψλ 

Αθηλήησλ θαη δεκηνπξγία Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο γηα ηε Γεκνηηθή 

Πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 

 

 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία, πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Γεωσωπικού Πποζδιοπιζμού ηων Γημοηικών Ακινήηων και δημιοςπγία 

Γεωγπαθικού ςζηήμαηορ Πληποθοπιών για ηη Γημοηική Πεπιοςζία ηος 

Γήμος Βόλβηρ. 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο ζπκβνχινπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  

24.552,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ 

πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.30.7425.0004. 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ - ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Ο Γήκνο Βφιβεο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηελ ππεξεζία ηεο δεκηνπξγίαο Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο γηα ηε Γεκνηηθή Πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

Σθνπφο ηνπ παξφληνο ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ, είλαη ε ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

βέιηηζηνπ Γεκνηηθνχ Κηεκαηνινγίνπ γηα ην Γήκν Βφιβεο.  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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Τν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο αθνξά ζηε δεκηνπξγία Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο γηα ηε Γεκνηηθή Πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Η 

πινπνίεζή ηεο βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πθηζηάκελνπ Πίλαθα 

Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ εξγαζηψλ, δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

 

1. Δληνπηζκφο θαη Γεσρσξηθφο Πξνζδηνξηζκφο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ 

2. Γεκηνπξγία Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο ηεο Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

 

Τα ζηάδηα ησλ εξγαζηψλ απεηθνλίδνληαη δηαγξακκαηηθά ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί: 

       

 

       

       

       

       

          

  

 

 

  

  

  

  
  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Τα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, δηαξζξψλνληαη σο αθνινχζσο 

1. Γεκηνπξγία Βάζεο δεδνκέλσλ ζε SQL Server πξνζαξκνζκέλε ζε έλα 

νινθιεξσκέλν Γεκνηηθφ θηεκαηνιφγην ζπλδεδεκέλε κε Γεσγξαθηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα αλνηθηνχ θψδηθα (QGIS) κε ηελ γεσκεηξία ησλ 

αθηλήησλ, θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο κε ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ηίηισλ 

ηδηνθηεζίαο 

2. Γεκηνπξγία εθαξκνγήο δηαρείξηζεο αθηλήησλ (Πξφζζεην «Plugin” ζην QGIS) γηα 

νπηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Βάζεο θαη ζχλδεζή ηεο κε ην ςεθηαθφ 

ππφβαζξν, κε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο, επηινγήο θαη εμαγσγήο πηλάθσλ ζε 

ππνινγηζηηθά θχιια, θαζψο θαη απνζπαζκάησλ 

3. Γεκηνπξγία εγρεηξίδηνπ ρξήζεο εμαηνκηθεπκέλεο εθαξκνγήο 

 

 

17REQ005852029 2017-02-28



 4 

Θεωπήθηκε 

ηαςπόρ, 28-02-2017 

 

 

 

ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 

ΓΗΜΑΡΥΟ Γ.ΒΟΛΒΗ 

 ςνηάσθηκε 

 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΠΔΣΑΝΙΚΟΛΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΟΡΓΑΝΩΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

Ταρ. Γ/λζε: 57014 Σηαπξφο 

Πιεξνθνξίεο: Καπεηαληθφια Δπαγγειία  

Τειέθσλν: 2397061661 

Fax: 2397061888 

Απιθμ. Μελ.: 06/2017 

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ.  

ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟ-

ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 
ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Υπεξεζίεο Σπκβνχινπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ «Γεσρσξηθνχ 

Πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ θαη 

δεκηνπξγία Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο 

γηα ηε Γεκνηηθή Πεξηνπζία 

ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.» 

 

Καη' 

απνθ. 
1 19.800,00 19.800,00 

ύνολο Καθαπήρ Αξίαρ 19.800,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.752,00 

Γενικό ύνολο Γαπάνηρ 24.552,00 

 

Η αλαθεξφκελε ηηκή δηακνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο, ζε αληίζηνηρν είδνο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

 

Θεωπήθηκε 

ηαςπόρ, 28-02-2017 

 

 

 

ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 

ΓΗΜΑΡΥΟ Γ.ΒΟΛΒΗ 

 ςνηάσθηκε 

 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΠΔΣΑΝΙΚΟΛΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΟΡΓΑΝΩΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

ΥΠΗΡΕΙΑ : 

Γεσρσξηθφο Πξνζδηνξηζκφο ησλ Γεκνηηθψλ 

Αθηλήησλ θαη δεκηνπξγία Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο γηα ηε Γεκνηηθή 

Πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

Ταρ. Γ/λζε: 57014 Σηαπξφο 

Πιεξνθνξίεο: Καπεηαληθφια Δπαγγειία  

Τειέθσλν: 2397061661 

Fax: 2397061888 

Αξ. Μει.: 06/2017 

ΥΠΗΡΕΙΑ : 

Γεσρσξηθφο Πξνζδηνξηζκφο ησλ Γεκνηηθψλ 

Αθηλήησλ θαη δεκηνπξγία Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο γηα ηε Γεκνηηθή 

Πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άξζξν 1ν :   Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

Με ηελ παξνχζα ππεξεζία, πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηνλ : 

«Γεσρσξηθφ Πξνζδηνξηζκφ ησλ Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ θαη ηε δεκηνπξγία Γεσγξαθηθνχ 

Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο γηα ηε Γεκνηηθή Πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.» 

 

Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

19.800,00 εςπώ πξνζηηζέκελνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.24% ήηνη πνζφλ 4.752,00 εςπώ  ε 

ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.552,00 εςπώ. 

 

Άξζξν 2ν :   Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Η κατάρτιςη τησ ςύμβαςησ διζπεται από την κείμενη νομοθεςία και ιδιαίτερα από : 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86, ηεο παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν.3463/2006. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

4. Τελ ππ΄ αξηζ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 ηεχρνο Β) 

απφθαζε Υπ. Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθαλ εθ λένπ ηα 

φξηα γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα 

πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) «Πεξί Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξαγ.13 ηνπ Ν.3731/08 (ΦΔΚ 263Α) 
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«Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» κε ην νπνίν πξνζηίζεληαη νη παξαγ.9 

θαη 10 ζην άξζξν 209 ηνπ Ν.3463/06. 

7. Τελ Δγθχθιην 5/2009 (Α.Π.7243/5-2-2009) ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ «παξέρνληαη 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18,20 θαη 21 ηνπ 

Ν.3731/2008 ζε ζέκαηα έξγσλ θαη ππεξεζηψλ ησλ Ο.Τ.Α. Α΄ Βαζκνχ». 

8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α' 160/08-08-2014). 

9. Τεο εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: 100702 Αξ. Πξση. 32356 

ΔΥΣΣΑΑΠ 1657 ηεο 23.06.2009 

10. Τηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

(εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

ζπλεξγαζίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Υ.Α.) θαη εξκελεπηηθή 

εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

 
Άξζξν 3ν :   Σπκβαηηθά ζηνηρεία 

Τα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

a) Σχκβαζε Παξνρήο Υπεξεζηψλ 

b) Απφθαζε Αξκνδίνπ Οξγάλνπ 

c) Τερληθή Πεξηγξαθή –Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

d) Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

e) Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ 

 

Άξζξν 4ν :   Φξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζε 7 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ νπνίνπ ε 

θαηάξηηζε πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Άξζξν 5ν :   Υπνρξεψζεηο ηνπ εληνινδφρνπ – Διάρηζηεο απαηηήζεηο 

 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ παξαθάησ ηεθκεξησκέλε ηερληθή επάξθεηα: 

1. Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ζε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ, ήηνη λα 

έρεη παξάζρεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ κηα ππεξεζία πνπ λα αθνξά ηνλ   

Γεσρσξηθφ Πξνζδηνξηζκφ Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ θαη ηε Γεκηνπξγία Γεσγξαθηθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ γηα Γεκνηηθή Πεξηνπζία. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ λα θαηαζέζεη κε 

ηελ Πξνζθνξά ηνπ  ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο ε/θαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο. 
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2.  Να θέξεη πηζηνπνηεκέλν Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζηελ Παξνρή 

Γηαρεηξηζηηθψλ Υπεξεζηψλ ISO 9001:2008, ζε ηζρχ. 

 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηελ Οκάδα Έξγνπ, δειαδή ηελ Οκάδα εθηέιεζεο 

ηεο ππεξεζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή 

εθηέιεζε απηήο. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζε παξφκνηαο θχζεο κειεηψλ θαη γλψζε 

ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ν νπνίνο ζα νξηζηεί σο ππεχζπλνο έλαληη ηνπ θνξέα, γηα ην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπ θνξέα θαη 

άιινπ αξκφδηνπ θνξέα ή αξρήο, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε αξκφδηα 

δηεχζπλζε ηνπ θνξέα 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ θνξέα αλαθνξέο, πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ ζρεηηθνχ ηνπ αηηήκαηνο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη κε ηελ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ή ιχζεο 

ηεο ζχκβαζεο ζηνλ θνξέα φια ηα απνηειέζκαηα, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, θάζε έγγξαθν 

ή αξρείν ζρεηηθνχ κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο, πνπ ζα απνθηεζνχλ ή ζα 

αλαπηπρηνχλ κε δαπάλεο ηνπ θνξέα. Σε πεξίπησζε αξρείσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν 

ηερληθφο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχεη ηελ παξάδνζε ηνπο κε έγγξαθε 

ηεθκεξίσζε θαη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

ηδηνθηεζία ηνπ θνξέα, ν νπνίνο κπνξεί λα ηα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη 

ειεχζεξα. 

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ ιακβάλεη, 

σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεί ή απνθαιχπηεη ζε αιιά πξφζσπα, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ θνξέα 

Ο Αλάδνρνο ξεηά επζχλεηαη, γηα θάζε ελέξγεηα δηθή ηνπ, απέλαληη ζηνλ δηθαηνχρν 

θνξέα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ ζχκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ 

παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο 

Ο θνξέαο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή δεκία, πνπ κπνξεί λα 

επέιζεη ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθεχγεη ηελ πξνβνιή θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηνλ θνξέα, κε ηελ εμαίξεζε ηεο απιήο 

αλαθνξάο ζηελ ιίζηα ζπλεξγαηψλ 

 

Άξζξν 6ν :   Υπνρξεψζεηο ηνπ εληνιέα 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

 

Άξζξν 7ν :   Αλσηέξα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 
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θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη : εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά 

πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν 

εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, 

αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο 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 ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα 

πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άξζξν 8ν :   Αλαζεψξεζε ηηκψλ 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

 

Άξζξν 9ν :    Τξφπνο πιεξσκήο 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

19.800,00 επξψ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ 

πνζνχ γίλεηαη χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθνχ δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

εληνινδφρνπ αλάινγα κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 Με ηην παράδοζη ηου 1ου παραδοηέου: 7.000,00 € + ΦΠΑ 

 Με ηην παράδοζη ηου 2ου παραδοηέου: 10.000,00 € +ΦΠΑ 

 Με ηην παράδοζη ηου 3ου παραδοηέου: 2.800,00 € +ΦΠΑ 

Σην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ αλάδνρν θφξνη θαη 

βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη 

παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 

Άξζξν 10ν :    Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή 

ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

Άξζξν 11ν :   Δπίιπζε δηαθνξψλ 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Θεωπήθηκε 

ηαςπόρ, 28-02-2017 

 

 

 

 ςνηάσθηκε 
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