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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ: 13105 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
         Διενέργειας  για την εκτέλεση εργασίας  
                       < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΩΝ 

& ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΑΠΗ   >                                            

         με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
 
 Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την 
εκτέλεση εργασίας, < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ 

ΑΠΟΡΩΝ & ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 

ΚΑΠΗ> με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες 
προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την  2/7/2015  ημέρα Πέμπτη  
και ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. 

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  
ανάθεσης. 
 
 Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα 
στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
ε. Ο αριθμός της μελέτης.  
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ. 2132049040 & 
042) 
 
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου . 
                                                
 
                                                                     
                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                                                       ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΗΧΑΗΛ  
 



 
 

 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Θ Υ Ρ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ    

 

 

Στη Ν. Φιλαδέλφεια σήμερα την 25/6/2015 του μηνός  Ιουνίου  του έτους  2015,  ο  

υπογεγραμμένος Καρασεβδάς Ηλίας  υπάλληλος του  Δήμου  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 

τοιχοκόλλησε στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος  την υπ' αριθμ. Πρωτ.         /2015  

ανακοίνωση Δημάρχου περί διενέργειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

για την προμήθεια < ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΩΝ 

& ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΚΑΠΗ   >. 

 

 

Παρουσία των μαρτύρων  

 

1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ.         

2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΦ. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται: 

 

 Ο Τοιχοκολλήσας     Οι Μάρτυρες   

 

       1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. 

          Καρασεβδάς Ηλίας 

       2. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΑΦ. 

 

 

 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα  μελέτη αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση λεωφορείων για 
θαλάσσια μπάνια απόρων &  εκδρομές για τα τμήματα πολιτισμού – 
παιδείας - ΚΑΠΗ», προϋπολογισμού 12.500,00 €  (με ΦΠΑ) στους Κ.Α.: 
02.15.6234.005 με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΑΠΗ  αρχικής πίστωσης 5.000,00 € και Κ.Α.:02.15.6234.003 με τίτλο 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΠΟΡΩΝ αρχικής πίστωσης 
7.500,00 €  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 προκειμένου ο Δήμος να 
προβεί στην μεταφορά  με μισθωμένα αυτοκίνητα των ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων π.χ ηλικιωμένων, κατοίκων και δημοτών μας, για εκδρομές και περιπάτους 
και την μεταφορά ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, κατοίκων των δημοτών μας 
(ηλικιωμένων, οικονομικά απόρων κλπ) για θαλάσσια λουτρά. 
 
Το πρώτο  πρόγραμμα θα ισχύει για 6 μήνες, και συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν 
οι εξής περίπατοι και εκδρομές : 

• Για τον μήνα Ιούνιο δύο πούλμαν για μια ημερήσια εκδρομή, 450 km 
απόσταση με επιστροφή 

• Για τον μήνα Σεπτέμβριο δύο πούλμαν για μια ημερήσια εκδρομή, 450 km 
απόσταση με επιστροφή 

• Για τον μήνα Οκτώβριο δύο πούλμαν για έναν πρωινό περίπατο, 70km με 
επιστροφή 

• Για τον μήνα Νοέμβριο δύο πούλμαν για έναν πρωινό περίπατο 70 km  με 
επιστροφή 

• Για τον μήνα Δεκέμβριο δύο πούλμαν για μια ημερήσια εκδρομή, 450 km με 
επιστροφή. 

• Σύνολο χιλιομέτρων περιπάτων : 140 χλμ 
• Σύνολο χιλιομέτρων εκδρομών : 1350 χλμ. 
• Σύνολο χιλιομέτρων εκδρομών και περιπάτων : 1490 χλμ 

       
Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την μεταφορά των απόρων 
θα είναι δυναμικότητας  50 θέσεων ή μικρότερης δυναμικότητας που στο σύνολο 
τους θα συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων χωρίς επιβάρυνση του 
μισθωτή. 
 
Τα υπό μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη 
καθαριότητας και άνεσης ταξιδιού. 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

   
   

       
Μίσθωση λεωφορείων για θαλάσσια μπάνια 
απόρων & εκδρομές για τα τμήματα πολιτισμού 
– παιδείας - ΚΑΠΗ  
  
  
 A.M.  104/15 &114/2015 

ΚΑ :02.15.6234.005 
   & 02.15.6234.003  
Προϋπολογισμός: 12.500,00 € 
                                με ΦΠΑ 

 

  



Τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα λεωφορεία να διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα που 
θα αποδεικνύουν ότι έχουν εμπρόθεσμα ελεγχθεί τεχνικά από το Κ.Τ.Ε.Ο. 
 
Να είναι άριστης κατάστασης και κλιματιζόμενα. 
 
Ο εκάστοτε οδηγός θα κατέχει άδεια επαγγελματικής άδειας οδήγησης σύμφωνα με 
τη νομοθεσία. 
 
Τα αυτοκίνητα θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για κάθε περίπτωση αποζημίωσης 
προς τρίτους και προς τους επιβαίνοντες για αστική ευθύνη, τα γενικά έξοδα αυτού 
και τυχών ζημιές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ιδιοκτήτη του οχήματος. 
 
Για τυχόν βλάβες των αυτοκινήτων ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται με δικά του έξοδα 
να βρει άλλο όχημα. 
   
Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά όρθιων. 
 
Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι έτοιμα στα προκαθορισμένα σημεία αναχώρησης 
τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, ο δε οδηγός θα πρέπει να 
εκτελεί με πλήρη συνέπεια την μεταφορά και να συμμορφώνεται με τις εντολές και 
τις οδηγίες της υπηρεσίας. 
Η υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να αλλάξει αν χρειαστεί τις ημερομηνίες των 
διαδρομών και τις ώρες αναχώρησης κατόπιν ειδοποιήσεως πέντε ημέρες τουλάχιστον 
πριν. 
 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά εφαρμογή των διατάξεων : 
Α) Του 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
Β) Της εγκυκλίου αρ. 29/2007 ( αρ. πρωτ. 193493-4-07) του ΥΠ.ΕΣ για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση ή τον πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας και τις διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98  για τα αντίστοιχα όρια. 
Γ) Του Ν. 3463/06  «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» άρθρο 209 παρ.2 και  
παρ.4 όπως αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 για την 
σύνταξη των μελετών. 
Δ) Το χρηματικό όριο περί σύνταξης μελετών του αρ.1 παρ. 5 του ΠΔ 28/80 «περί 
εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όπως αυξήθηκε με την υπ΄αριθμ. 29113/00, 
ΦΕΚ-1111Β΄ απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ . 
Ε) Της παρ. 2 του αρ. 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 
του αρ. 9 του Ν. 2623/1998 . 
ΣΤ) Το αρ. 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 . 
Υπάρχει    εγκεκριμένη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  και  στον  κωδικό ΚΑ 
02.15.6234.003. 

 
Το δεύτερο πρόγραμμα θα ισχύει για 10 ημέρες, από τα μέσα μέχρι τέλη 
Ιουλίου 2015, θα μεταφέρονται 150 άποροι,  θα πραγματοποιούνται 2 
δρομολόγια (2 λεωφορεία το πρωί και ένα λεωφορείο απογευματινές ώρες), 
και θα γίνουν χιλιόμετρα προς 1,10 ευρώ το χιλιόμετρο χωρίς τον ΦΠΑ 13%.  
Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά για την μεταφορά των 
απόρων θα είναι δυναμικότητας 50 θέσεων ή μικρότερης δυναμικότητας που 
στο σύνολο τους θα συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων χωρίς 
επιβάρυνση του μισθωτή. 



Τα υπό μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από 
άποψη καθαριότητας και άνεσης ταξιδιού. 
Τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα λεωφορεία να διαθέτουν τα κατάλληλα 
έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι έχουν εμπρόθεσμα ελεγχθεί τεχνικά από το 
Κ.Τ.Ε.Ο. 
Να είναι άριστης κατάστασης και κλιματιζόμενα. 
Ο εκάστοτε οδηγός θα κατέχει άδεια επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
Τα αυτοκίνητα θα είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα για κάθε περίπτωση 
αποζημίωσης προς τρίτους και προς τους επιβαίνοντες για αστική ευθύνη, τα 
γενικά έξοδα αυτού και τυχών ζημιές βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
ιδιοκτήτη του οχήματος. 
Για τυχόν βλάβες των αυτοκινήτων ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται με δικά του 
έξοδα να βρει άλλο όχημα. 
   
Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά όρθιων. 
 
Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι έτοιμα στα προκαθορισμένα σημεία 
αναχώρησης τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, ο δε 
οδηγός θα πρέπει να εκτελεί με πλήρη συνέπεια την μεταφορά και να 
συμμορφώνεται με τις εντολές και τις οδηγίες της υπηρεσίας. 
Η υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να αλλάξει αν χρειαστεί τις ημερομηνίες 
των διαδρομών και τις ώρες αναχώρησης κατόπιν ειδοποιήσεως πέντε ημέρες 
τουλάχιστον πριν. 
 
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί 
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά εφαρμογή των διατάξεων : 
Α) Του 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».  
Β) Της εγκυκλίου αρ. 29/2007 ( αρ. πρωτ. 193493-4-07) του ΥΠ.ΕΣ για την 
απ΄ ευθείας ανάθεση ή τον πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας και τις 
διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/98  για τα αντίστοιχα όρια. 
Γ) Του Ν. 3463/06  «Νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» άρθρο 209 παρ.2 
και  παρ.4 όπως αναδιατυπώθηκε  με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/07 για την σύνταξη των μελετών. 
Δ) Το χρηματικό όριο περί σύνταξης μελετών του αρ.1 παρ. 5 του ΠΔ 28/80 
«περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» όπως αυξήθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ-1111Β΄ απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ . 
Ε) Της παρ. 2 του αρ. 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 9 του αρ. 9 του Ν. 2623/1998 . 
ΣΤ) Το αρ. 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 . 
 
Υπάρχει    εγκεκριμένη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  και  στον  κωδικό ΚΑ 
02.15.6234.003. 
 
 
 
 
 
 



Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 
παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. 
 
 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                   ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ        
                               ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

                                                       ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ                   ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

        
  



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο της Συγγραφής  
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην μίσθωση ιδιωτικών λεωφορείων για 
την πραγματοποίηση εκδρομών , περιπάτων και θαλασσίων μπάνιων. Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.500 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : Διατάξεις 
 Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις :       

1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 
2) Το άρθρο 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε  με  την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/07 
3) Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4) Το  άρθρο 83 του Ν. 2362/1995  (ΦΕΚ  247 Α ) 
5) Το  ΠΔ  28/80 
6) Την υπ΄ αριθμ. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 

1066/τ. Β ΄ ) 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι : 
• Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 
• Συγγραφή υποχρεώσεων 
• Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
• Τιμολόγιο Προσφοράς 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : Παραλαβή υπηρεσίας  
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του 
άρθρου 3 παρ. του ΠΔ 28/80. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : Τρόπος πληρωμής  
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου- αναδόχου 
καθορίζεται σε  12.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η καταβολή του 
ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 
εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση της εκ της επικεφαλίδας εργασίας. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται, οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο, φόροι 
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
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αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της 
εντολής . 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 
αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της 
οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενου  προς 
πληρωμή ποσό. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 
το νόμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : Κρατήσεις    
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με 
τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : Ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών   
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που 
θέτει η σχετική νομοθεσία για ανάλογες υπηρεσίες. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : Ανωτέρα βία  
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και ένα 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 κα τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα 
και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  
 
ΑΡΘΡΟ 11 : Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά 
τις διατάξεις των παραγράφων 23 έως 8 του άρθρου 270 του ΠΔ 410/95   
 
   Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                    ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ        
                             ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

                                                      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ                   ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ε
Υ

Α
Γ   


	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΜΠΑΝΙΑ
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΜΠΑΝΙΑ-ΕΚΔΡΟΜΕΣ 2015...

