
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

AΡ.MEΛΕΤΗΣ :1 

Aρ.πρωτ.:535 

 

 

                                                          ΜΕΛΕΤΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ``ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ COVID-19 `` 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΑΩΝ  

3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

4.ΓΕΝΙΚΗ ,ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :4.838,71€ 

ΦΠΑ  24% :1.161,29 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :6.000,00€ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

AΡ.MEΛΕΤΗΣ :1 

 Κ.Α   :70.6631.04  

                                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 Η μελέτη αυτή συντάσσεται για να συμπεριλάβει τους όρους και τις προϋποθέσεις  

εκτέλεσης  της παραπάνω  προμήθειας . Η συγκεκριμένη προμήθεια  θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με  τις διατάξεις : 

• του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 1́47)  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

• του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07 -06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», 

• του Ν. 3170/2003 Νόμος 3170 (ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα 
ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις», 

• του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/ Α /2.02.2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα  
ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» 

• του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και  
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των  
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες  
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 

Με τις παρούσες  προδιαγραφές προβλέπεται  η προμήθεια ειδών  διαβίωσης  και 

περίθαλψης  αδέσποτων  ζώων συντροφιάς Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για την 

κάλυψη  αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων  στο πλαίσιο   της 

αντιμετώπισης  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναιού COVID-19 και 

σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ) ``για την 

έκτακτη επιχορήγηση σε Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών αναφορικά  με την 

προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κοροναιού COVID-19`` .Όπως είναι γνωστό οι Δήμοι έχουν 

πλέον την αποκλειστική ευθύνη για την διαχείριση των αδέσποτων  ζώων στα γεωγραφικά 

τους όρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . 



 

Στο πλαίσιο αυτό της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια 

ειδών  διαβίωσης  και περίθαλψης  αδέσποτων  ζώων συντροφιάς Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου   για την κάλυψη αναγκών  τους  όπως ακολουθεί : 

                    
 
                                    ΕΙΔΗ    

 

Α/Α  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

1. ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 25 % κατέλάχιστο 
σύσταση σε πρωτείνη  
 

Σάκος 
20KG  

51 

2. ΖΩΟΤΡΟΦΗ συντήρησης για ενήλικους σκύλους  
18% κατ’ελάχιστο  σύσταση σε πρωτείνη   

-``- 
 

183 

 

H παρούσα  μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ,του Ν.3852/2010 του 

Ν.4412/2016 και το Ν.4555/2018 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν .  

 H υλοποίηση της παραπάνω προμήθειας    θα γίνει με την διαδικασία της  

διαπραγμάτευσης  σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1του Ν.4412/2016 και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφοράς αποκλειστικά 

βάσει της τιμής  .  

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για είδη αρίστης ποιότητας και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

σχετικά δείγματα κατά την αξιολόγηση .Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης  των προς 

προμήθεια ειδών θα βαρύνουν τον μειοδότη .Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να 

υποβάλλουν προσφορά μόνο για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως 

παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προυπολογισμό της μελέτης  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται   στο ποσό   των   έξι χιλιάδες ευρώ  #6.000,00 €# 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και θα βαρύνει  τον   Κ.Α 70.6631.04  (ειδικευμένη πίστωση)  

του ισχύοντος  προυπολογισμού  για το οικονομικό έτος   2021 του Δήμου Ιεράς Πόλης 

Μεσολογγίου . 

 

Μεσολόγγι  14/01/2021 

 

Ο Συντάξας 

 

  Περιστέρης   Νικόλαος   

                               Γεωπόνος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αντιδήμαρχος    

 

Καραπάνος Νικόλαος  

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

AΡ.MEΛΕΤΗΣ :1 

 Κ.Α   :70.6631.04 

                                                            ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΟΜΑΔΑ Α:ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  

Οι ζωοτροφές θα είναι άριστης   ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές . 

Θα είναι κατάλληλες ,υποαλλεργικές και πλήρεις ισορροπημένες τροφές  και θα 

παραδίδονται σφραγισμένες ,στεγνές και καθαρές  συσκευασίες  . 

Θα έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των δύο μηνών (2)  από την ημερομηνία 

παραλαβής  

Στο σάκο ή σε προσαρτημένη ετικέτα θα αναγράφονται αναγνωριστικές ενδείξεις μεταξύ 

των οποίων η θρεπτική σύσταση της τροφής ,η σύνθεση ,η μέση ανάλυση ,οι ζωικές 

πρωτείνες ,το βάρος ,οι τυχόν οδηγίες  χρήσης  ,η εμπορική ονομασία ,η εταιρική επωνυμία 

,η διεύθυνση  του παρασκευαστή ,η χώρα προέλευσης κλπ .Οι παραπάνω ενδείξεις  πρέπει 

να είναι και να παραμένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες  . 

Η σύνθεση ,η μορφή ,η συσκευασία ,η διακίνηση  ,η αποθήκευση ,η διάθεση των 

ζωοτροφών θα είναι σύμφωνη  μ ετη σχετική νομοθεσία όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

,αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τον ``περί Ζωοτροφών και 

Προσθετικών των Ζωοτροφών (έλεγχος Ποιότητας Προμήθειας και χρήσεως ``Νόμος του 

1993 (13-01-1993) και τις τροποποιήσεις του (34-1/2001,53-01-2002,19-01/2004,125/01-

2004, 331/2006,30/2007)καθώς και τους Ν.4039/2012 και Ν.4235/2014. 

Η απαιτούμενη ποιοτική σύσταση της ζωοτροφής για ενήλικες σκύλους θα είναι: 

• ΠΡΩΤΕΪΝΗ: το ελάχιστο 18%  (το ένα από τα δύο πρώτα βασικά συστατικά να είναι 
ζωικής προέλευσης)  

• ΛΙΠΗ: το ελάχιστο 10% 

• ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  το μέγιστο 7% 

• ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): το μέγιστο 10% 



• ΥΓΡΑΣΙΑ: το μέγιστο 10%  

 

Η απαιτούμενη ποιοτική σύσταση της ζωοτροφής για κουτάβια θα είναι: 

• ΠΡΩΤΕΪΝΗ: το ελάχιστο 25%  (το ένα από τα δύο πρώτα βασικά συστατικά να είναι 
ζωικής προέλευσης)  

• ΛΙΠΗ: το ελάχιστο 15% 

• ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ:  το μέγιστο 5% 

• ΤΕΦΡΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΥΛΗ): το μέγιστο 10% 

• ΥΓΡΑΣΙΑ: το μέγιστο 10%  

• ΒΙΤΑΜΙΝΗ A (ανά κιλό): το ελάχιστο 15000 IU 

• ΒΙΤΑΜΙΝΗ D3 (ανά κιλό): το ελάχιστο 1000 IU 

 

 

Μεσολόγγι 14/01/2021 

Ο Συντάξας 

 

  Περιστέρης   Νικόλαος   

                               Γεωπόνος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αντιδήμαρχος    

 

Καραπάνος Νικόλαος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    

AΡ.MEΛΕΤΗΣ :1 

 Κ.Α   :70.6631.04 

                                                   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

                    
 
                   ΟΜΑΔΑ Α :ΤΡΟΦΗ   

 

Α/Α  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  (€) 

1. ΖΩΟΤΡΟΦΗ  ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 25 % 
κατέλάχιστο σύσταση σε πρωτείνη  
 

Σάκος 
20KG  

51 23,00 1.173,00 

2. ΖΩΟΤΡΟΦΗ συντήρησης για ενήλικους 
σκύλους  18% κατ’ελάχιστο  σύσταση σε 
πρωτείνη   

-``- 
 

183 20,00 3.660,00 

    ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ  

4.833,00 

    Στρογγυλο
ποίηση 
ποσού  

5,71 

    ΣΥΝΟΛΟ Α 4.838,71 

    ΦΠΑ 24% 1.161,29 

    ΣΥΝΟΛΟ Α  6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ    6.000,00 €  

 
Η προαναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υπηρεσία στις 
τρέχουσες τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχες προμήθειες, τις προμήθειες που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε  προηγούμενα έτη . Η ενδεικτική συνολική δαπάνη υπολογίζεται  στο 
ποσό των 6.000,00€  συμπεριλαμβανομένου των αντίστοιχων Φ.Π.Α.  

 
   Μεσολόγγι  14/01/2021 

Ο Συντάξας 

  Περιστέρης   Νικόλαος   

                               Γεωπόνος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αντιδήμαρχος    

Καραπάνος Νικόλαος  

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

AΡ.MEΛΕΤΗΣ :1 

 Κ.Α   :70.6631.04 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Την παράγραφο 2, του άρθρου 209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες» και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 271 «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων – Λοιπές 
μεταβατικές ρυθμίσεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α’), Δημοτικός 
& Κοινοτικός Κώδικας. 

• Την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2007 «Εφαρμογή διατάξεων 
Ν.3463/2006». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

• Άρθρο 26 παρ.6 του Ν.4412/2016 (διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με 
διαπραγμάτευση  χωρίς προηγούμενη δημοσιότητα )  

Η πραγματοποίηση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

• Το Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/2-2-12 τ.Α΄) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4235/14 
(ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ.Α΄αρθρ.46). 

 

Άρθρο 2ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

α. τεχνική  έκθεση -προδιαγραφές   

β. ενδεικτικός προυπολογισμός  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000001311_S0000005358#_blank


δ. έντυπο οικονομικής προσφοράς  

Άρθρο 3ο :     Προμήθεια 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ``ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΑΙΟΥ COVID-19 ». 

Η δαπάνη της προμήθεια προϋπολογίζεται στις      6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24 %.Ανάδοχος κηρύσσεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 
ζητούμενων ποσοτήτων   .  

 

Άρθρο 4ο :     Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

    

Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου  Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου . Το χρονικό διάστημα παραλαβής της προμήθειας  θα είναι ένας μήνας από 
την υπογραφή της σύμβασης. Τα είδη που θα προσφερθούν από τον ανάδοχο είναι 
σύμφωνα µε την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
 

 

Άρθρο 5ο :     Παραλαβή των ειδών 

 
Το πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 
219 του Ν.4412/2016. 
 

 

Άρθρο  6ο :     Τρόπος πληρωμής 

 

Για την παραπάνω προμήθεια η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο προσφερόμενο 
ποσό  συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Φ.Π.Α., για το διάστημα ισχύος της εντολής.  

Η αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται. Σε περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, 
αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.  

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την 
αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.  
 

Άρθρο 7ο :     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  διενέργειας της ανάθεσης  της σύμβασης . 

 

Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.   

 

 

Άρθρο 9ο: Ποιότητα Προσφερόμενων Ειδών  

 

Η ποιότητα των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η 

σχετική νομοθεσία, καθώς και τις προδιαγραφές που αναφέρονται  στην συγκεκριμένη 

μελέτη. 

 

 

Άρθρο 10ο: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου 
της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση 
αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 
εγγυώνται, κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης και 
εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 
 

 

Άρθρο 11ο:     Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

• Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της.  

• Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την 



εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

• Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί 
για την υλοποίηση της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 12ο :    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 ανάδοχος 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 13ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.    

                

   Μεσολόγγι  14/01/2021 
    

Ο Συντάξας 

 

  Περιστέρης   Νικόλαος   

                               Γεωπόνος  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αντιδήμαρχος    

 

Καραπάνος Νικόλαος  
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