Κορυδαλλός, 19.01.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρ. Πρωτ. 185

Νομός Αττικής
Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)
Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι
Τηλ.: 210-4015451, Fax: 210-4015452
http://www.pesydap.gr
e-mail : syndesm1@otenet.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά»
ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες με τίτλο «παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
συνολικής δαπάνης ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (4.435,48 €) πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο ΠΕΝΤΕ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ. Το αντικείμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών
αφορούν στην υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Συνδέσμου για τη
διαμόρφωση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ), σύμφωνα
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την σύνταξη των Τεχνικών Μελετών
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
(εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. ΟΙΚ. 109974/3106), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
του έργου «Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Λακκώματα Σχιστού Περάματος». Αναλυτικά
βλ. την υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου.
Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ
25.01.2017 είτε στο e-mail: pesydap@gmail.com είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό
ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού
Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να είναι ποινικά,
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Κατσαντώνης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
Νομός Αττικής
Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.)
Ταχυδρ.Δ/νση: Τ.Θ. 91299, 18702 Κερατσίνι
Τηλ.: 210-4015451, Fax: 210-4015452
http://www.pesydap.gr
e-mail : syndesm1@otenet.gr

Κορυδαλλός, 13-01-2017
Αριθ.πρωτ. 74

Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο
4. Συγγραφή υποχρεώσεων

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

Τεχνική περιγραφή

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απαιτείται η «παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» από εταιρεία που παρέχει
σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το αντικείμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών
αφορούν στην υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Συνδέσμου για τη
διαμόρφωση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ), σύμφωνα
με

τις Τεχνικές

Προδιαγραφές

για

την

σύνταξη

των

Τεχνικών

Μελετών

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
(εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. ΟΙΚ. 109974/3106), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
του έργου «Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Λακκώματα Σχιστού Περάματος». Οι ενέργειες
αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάληψης της ευθύνης από τον Σύνδεσμο για την
εκτέλεση της αποκατάστασης της εναπομείνασας έκτασης (Δ ΦΑΣΗ) του έργου
«Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Λακκώματα Σχιστού Περάματος» (υπ’ αριθ. 200/2016 και
278/2016 ομόφωνες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπ’ αριθ. 2/2016
ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) και της ενίσχυσης από την
Περιφέρεια Αττικής για τον σκοπό αυτό (ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ - Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2017).
Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (4.435,48 €) πλέον ΦΠΑ
(24%), σύνολο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑ: 10-6117.025 με τίτλο: ««Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ
ΣΧΙΣΤΟΥ» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ
ΣΧΙΣΤΟΥ»

Κατ’
αποκ.

1

4435,48

4435,48

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%

4.435,48€
1.064,52€

Γενικό σύνολο δαπάνης ……..5.500,00€
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 10-6117.025 με τίτλο: ««Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ
ΣΧΙΣΤΟΥ» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1 Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
Τιμή μονάδος: 4.435,48 €
Ολογράφως: ΤΕΣΣΑΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εργασία :

«Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ»
Aριθμ. Μελέτης:

14/2017

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ
ΣΧΙΣΤΟΥ». Το αντικείμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορούν στην
υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Συνδέσμου για τη διαμόρφωση
Τεχνικής

Μελέτης

Περιβαλλοντικής

Αποκατάστασης

(ΤΜΠΑ),

σύμφωνα

με

τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την σύνταξη των Τεχνικών Μελετών Περιβαλλοντικής
Αποκατάστασης

Χώρων

Ανεξέλεγκτης

Διάθεσης

Απορριμμάτων

(εγκύκλιος

ΥΠΕΧΩΔΕ Α.Π. ΟΙΚ. 109974/3106), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου
«Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Λακκώματα Σχιστού Περάματος». Οι ενέργειες αυτές
εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάληψης της ευθύνης από τον Σύνδεσμο για την
εκτέλεση της αποκατάστασης της εναπομείνασας έκτασης (Δ ΦΑΣΗ) του έργου
«Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Λακκώματα Σχιστού Περάματος» (υπ’ αριθ. 200/2016 και
278/2016 ομόφωνες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπ’ αριθ. 2/2016
ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) και της ενίσχυσης από την
Περιφέρεια Αττικής για τον σκοπό αυτό (ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ - Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης 2017).
Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (4.435,48 €) πλέον ΦΠΑ
(24%), σύνολο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον ΚΑ: 106117.025 με τίτλο: ««Παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017.
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
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2. Της παραγράφου 1 του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006.
3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.4412/8.8.2016 και του άρθρου 3 της
Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012.
4. Του άρθρου 116, του άρθρου 118 (παρ. 1 και 2 ) και του άρθρου 120 (παρ. 3)
του Ν. 4412/2016 : «Δημόσιες

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών », (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
5. Της

παραγράφου

4

του

άρθρου

209

του

Ν.

3463/2006,

όπως

αναδιατυπώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6. Της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με
την παράγραφο 13 του άρθρου 20 το υ Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περίπτωση 38 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
7. Του άρθρου 45 του Ν. 4412/2016
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Τεχνική περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο: Τιμές προσφορών
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την
παρούσα υπηρεσία, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή
για την προς παροχή υπηρεσίας θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η
σύμβαση για την παρούσα υπηρεσία. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά
του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της
σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του
προσφοράς.
Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 73 – 79 του Ν. 4412/2016), προσκομίζεται
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/2016, στην οποία δηλώνεται ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
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Άρθρο 6ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου
Ισχύει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 28/02/2017.
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της
εργασίας.
Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία
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 και 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 περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα

προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται
σε ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ
ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (4.435,48 €) πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το
διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από
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έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την
παράδοση των εργασιών.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος 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 13ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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