
                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
                                                                          
Η παρούσα Τεχνική έκθεση  αφορά στις  εργασίες για τη Συντήρηση του Φυσικού 
Χλοοτάπητα των Δημοτικών Γηπέδων και συγκεκριμένα για το Αθλητικό κέντρο Χαλικάκι , το  
Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης και το βοηθητικό γήπεδο αυτού ,  συνολικής έκτασης Δεκαεπτά  
και μισό -17,50 - στρεμμάτων  .  
Αντικείμενο των εργασιών  είναι η συντήρηση του χλοοτάπητα σε συνθήκες διατήρησης 
100% πυκνότητας του χλοοτάπητα σε όλη την επιφάνειά του. 
Η συντήρηση του χλοοτάπητα των Γηπέδων   περιλαμβάνει τις εργασίες που αφορούν στη 
συντήρηση του χλοοτάπητα  που είναι: η λίπανση, η άρδευση, το κούρεμα , η αραίωση , ο 
αερισμός χλοοτάπητα-εδάφους, βοτανίσματα, η φυτοπροστασία,  η επανασπορά , η  
εγκατάσταση προκατασκευασμένου  χλοοτάπητα καθώς και η διαγράμμιση  των γηπέδων,  
όπως αυτές περιγράφονται στο Τιμολόγιο Μελέτης . 
Όλες οι  ανωτέρω εργασίες θα γίνονται με τις απαιτούμενες επαναλήψεις , όπως ορίζονται 
στο Τιμολόγιο μελέτης  . Οι  επαναλήψεις των εφαρμογών θα προσδιορίζονται από την 
επίβλεψη ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 
των ομάδων .   
Η δαπάνη της παρούσας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των : Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
εξακοσίων Ευρώ #24.600,00 €#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% . 
Το ποσό των Πεντακοσίων Ευρώ # 500,00 €#  θα βαρύνει τον Κ. Α. 15.6262.0039 του 
Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. για το οικονομικό έτος 2015 ενώ για το ποσό των Είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων εκατό  Ευρώ #24.100 €#   , θα προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης , που θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0039 του Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ .για το οικονομικό 
έτος 2016.                        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
                                                             Ε. ΜΕΣΣΗΝΗ 
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    Συντήρηση Φυσικών Χλοοταπήτων     
    Δημοτικών Γηπέδων      
                           
     Αρ. Μελ. :    55    / 2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

α/α 

Είδος Εργασιών    Μον. Μετ.  Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

1 Άρδευση Χλοοτάπητα  Στρέμμα  17,50 (*42) 2,00 1.470,00 
2 Λίπανση Χλοοτάπητα  Στρέμμα  17,50 (*8) 14,00 1.960,00 
3 Κούρεμα Χλοοτάπητα  Στρέμμα  17,50 (*24) 22,00 9.240,00 

4 Αραίωμα  
Χλοοτάπητα  Στρέμμα  17,50  (*1) 20,00 350,00 

5 Αερισμός  
Χλοοτάπητα  Στρέμμα  17,50  (*1 ) 20,00 350,00 

6 Βοτάνισμα  Στρέμμα    1,50 (*2) 60,00 180,00 

7 Επανασπορά 
Χλοοτάπητα Στρέμμα  10 250,00 2.500,00 

8 
Προκατασκευασμένος  
Χλοοτάπητας                            
( επανατοποθέτηση )  Στρέμμα  0,5 1000,00 500,00 

9 Φυτοπροστασία 
χλοοτάπητα  Στρέμμα  17,50  (*2) 30,00 1.050,00 

10 Διαγράμμιση 
Γηπέδου  τεμ.  1         (*12) 200,00 2.400,00 

      ΣΥΝΟΛΟ  20.000,00 

      Φ.Π.Α 23% 4.600,00 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  24.600,00 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο      Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  

Ε. ΜΕΣΣΗΝΗ      Ι. ΓΟΥΡΛΗΣ  

 
 
 
 
 



 
 
                     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Άρθρο 1ο 
 Η άρδευση  του χλοοτάπητα θα γίνεται  με την κατάλληλη συχνότητα  σε συνάρτηση με τις 
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους , 
ώστε το νερό να πέφτει σε μικρή ποσότητα , με μεγάλο διαμελισμό σταγονιδίων , χωρίς να 
λιμνάζει .  
Η άρδευση του χλοοτάπητα θα γίνεται με τη χρήση των υφιστάμενων δικτύων  άρδευσης , 
με εκτοξευτήρες αυτοματοποιημένου συστήματος .  
Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός , έλεγχος του ποτίσματος και η συντήρηση του δικτύου 
άρδευσης .  
Σύμφωνα με την παρούσα προβλέπονται σαράντα δύο  -42- επαναλήψεις,  ανάλογα με την 
εποχή και τις ανάγκες που προκύπτουν .  
Οι εργασίες και οι δαπάνες που θα προκύπτουν για τη συντήρηση των δικτύων του 
αυτόματου ποτίσματος , όπως  αντικατάσταση – καθαρισμός και εγκατάσταση νέων (όταν 
απαιτείται ) εκτοξευτήρων , ηλεκτροβανών και λοιπών υλικών ,  είναι υποχρέωση του 
αναδόχου.  
(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.5 και ΕΤΕΠ 10-06-01-00)  
Τιμή Μονάδας :    2,00  € /στρέμμα   
 
Άρθρο 2ο 
 Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται με την κατάλληλη  συχνότητα που απαιτείται για τη 
σωστή ανάπτυξη του χλοοτάπητα . Η λίπανση θα γίνεται  μέσω του δικτύου ποτίσματος , με 
οκτώ  επαναλήψεις ανά έτος. Τα είδη και οι ποσότητες των λιπασμάτων θα εγκριθούν από 
τον επιβλέποντα γεωπόνο. Η δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω λιπασμάτων βαραίνει 
τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρούσα . 
 ( Σύμφωνα με τα άρθρα ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.3 /ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 και ΕΤΕΠ 10-06-  03-00 )  
Τιμή Μονάδας :  14 € / στρέμμα  
 
Άρθρο 3ο 
 Το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται ανάλογα με την εποχή και το ρυθμό ανάπτυξής του. 
Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση μικρού ελκυστήρα με χλοοκοπτική εξάρτηση . 
Σύμφωνα με την παρούσα προβλέπεται η πραγματοποίηση είκοσι τεσσάρων -24- 
επαναλήψεων ανά έτος . Η συχνότητα των επαναλήψεων θα προσδιορίζεται από τις καιρικές 
συνθήκες και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων ,  σε συνεννόηση με την επίβλεψη.  
(Σύμφωνα με το  άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.2 και ΕΤΕΠ 10-06-04-03 ) 
Τιμή Μονάδας : 22 € / στρέμμα  
 
Άρθρο 4ο  
Το αραίωμα (Thatching)  του χλοοτάπητα προβλέπει την αραίωση και απομάκρυνση του 
στρώματος thatch που δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου και είναι το σύνολο των 
ζώντων και νεκρών βλαστών , κομμένων φύλλων ,ριζών κλπ. μεταξύ ζώνης βλάστησης και 
επιφάνειας του εδάφους. Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση του κατάλληλου  
μηχανολογικού εξοπλισμού , με μια  -1-  επανάληψη  ανά έτος.  
(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ  ΣΤ11 και ΕΤΕΠ 10-06-08-00 ) 
Τιμή Μονάδας :  20 € / στρέμμα  
 
Άρθρο 5ο 
Ο αερισμός του χλοοτάπητα –εδάφους  θα γίνεται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες 
και το βαθμό ανάπτυξης του φυτού .   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
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Ο αερισμός είναι η καλλιεργητική πρακτική με την οποία το έδαφος που έχει υποστεί 
συμπίεση ανακουφίζεται και αποκτά εκ νέου την ικανότητα ανεμπόδιστης κυκλοφορίας 
υγρών και αέριων στοιχείων που υποστηρίζουν το μεταβολισμό του ριζικού συστήματος. Ο 
αερισμός θα γίνει με μηχάνημα αερισμού μεγάλων επιφανειών, με εξαρτήματα  που θα 
διεισδύουν και διαπερνούν το έδαφος .  
Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού  , με μια  -
1-  επανάληψη  ανά έτος.  
( Σύμφωνα με το άρθρο  ΝΑΠΡΣ  ΣΤ10 και ΕΤΕΠ 10-06-08-00  ) 
Τιμή Μονάδας : 20€ / στρέμμα  
 
 Άρθρο 6ο  
Το Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χρήστη και αφορά στην 
εκρίζωση και απομάκρυνση ξένων και ανεπιθύμητων φυτικών οργανισμών ( ζιζάνια )  στον 
περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων . Οι εργασίες θα γίνονται με τη χρήση κατάλληλου 
εξοπλισμού , με δύο -2-  επαναλήψεις ανά έτος .  
 (Σύμφωνα με το άρθρο  ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 και ΕΤΕΠ 10-06-06-00  ) 
Τιμή Μονάδας :60 €  /στρέμμα  
 
Άρθρο 7ο  
Η Επανασπορά του χλοοτάπητα επιβάλλεται μετά την ανακατασκευή του γηπέδου στο 
Δημοτικό στάδιο Ηλιούπολης και την εγκατάσταση χλοοτάπητα με θερμόφιλο είδος ( 
Βερμούδας ) .  
Το αντικείμενο Επανασποράς του  χλοοτάπητα  περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. Την κατεργασία του εδάφους ,για τον ψιλοχωματισμό του. 
2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση και επιχωμάτωση υλικού: χώμα –
άμμου ( με αναλογία άμμου 80%) , την  ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό 
φρεζάρισμα σε    βάθος 10-12 cm. 
3. Το κυλίνδρισμα του εδάφους για την εξομάλυνση του , από ανωμαλίες που προκύπτουν 
από τη χρήση .  
4. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να 
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη. 
5. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης    
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος    και 
τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με    το είδος 
του σπόρου.  
6. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με   ιχνοστοιχεία 
και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 
7. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 
8. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
9. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την   
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  
10. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις 
του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την  
απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά   
χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
11.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος  10 εκατοστά 
. 
(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε13.1 και ΕΤΕΠ 10-05-02-01 ) 
Τιμή Μονάδας : 250 €  /στρέμμα 
 
Άρθρο 8ο  
Τοποθέτηση προπαρασκευσμένου χλοοτάπητα σημειακά , όπου πιθανά θα προκύψουν κενά 
από τη χρήση .  
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 
1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με   φρέζα 
για τον ψιλοχωματισμό του  εδάφους. 



2. Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης  τύρφης, 
περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό  φρεζάρισμα σε βάθος 
10-12 cm 
3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η    
κατάλληλη επιφάνεια. 
4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 
5. Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με   οποιοδήποτε 
μέσο, του έτοιμου χλοοτάπητα. 
6. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 
7. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την   
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του 
 χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την   απομάκρυνση 
των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά   χλοοτάπητα σε όσα 
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
( Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε13.2 και την ΕΤΕΠ10-05-02-02) 
Τιμή Μονάδας : 1.000  € /στρέμμα 
 
Άρθρο 9ο 
 Η Φυτοπροστασία αφορά στην καταπολέμηση των ασθενειών και εντομολογικών 
προσβολών που πιθανά να εμφανιστούν στο χλοοτάπητα . Οι ψεκασμοί που θα 
εφαρμοστούν θα είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί και με σκευάσματα σύμφωνα  με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας, με δύο επαναλήψεις ανά έτος , τουλάχιστον  .  
Η δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω φυτοφαρμάκων   βαραίνει τον ανάδοχο, 
σύμφωνα με την παρούσα . 
(Σύμφωνα με το άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.3 ) 
Τιμή Μονάδας : 30 € /στρέμμα 
 
Άρθρο 10 ο  
 Η Διαγράμμιση των γηπέδων ποδοσφαίρων αφορά στις εργασίες και όλα τα υλικά για την 
πλήρη γραμμογράφηση του γηπέδου με χρώμα λευκό μη εποξειδικό , να αντανακλά στο 
φωτισμό , με πλάτος γραμμής δέκα -10- εκατοστά , με δώδεκα  -12 - εφαρμογές ανά έτος , 
εφόσον απαιτηθεί  . Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού και της Επίσημης Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου  για επίσημους 
αγώνες ποδοσφαίρου . Η δαπάνη για την προμήθεια των  υλικών  , η εργασία χάραξης και η  
γραμμογράφηση ,θα γίνουν  σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και βαραίνει τον 
ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα. 
Τιμή Μονάδας –Εφαρμογής :   200 €  
 
 
 
 
     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                   Ο  Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
 
 
       Ε. ΜΕΣΣΗΝΗ                                      Ι. ΓΟΥΡΛΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
           Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα  προβλέπονται οι υποχρεώσεις για τις εργασίες για τη  «Συντήρηση 
Φυσικών Χλοοταπήτων Δημοτικών  Σταδίων » , Συνολικού Προϋπολογισμού :  Είκοσι 
Τεσσάρων  χιλιάδων εξακοσίων  Ευρώ ( 24.600,00 € ) ,  συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. και το ποσό των  500,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6262.0039 του Προϋπολογισμού 
του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. για το οικονομικό έτος 2015 ενώ για το ποσό των 24.100,00 €, θα 
προβλεφθεί δέσμευση δαπάνης ,που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0039 του 
Προϋπολογισμού του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ .για το οικονομικό έτος 2016.                                                    
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η συντήρηση του χλοοτάπητα σε συνθήκες 
διατήρησης 100% πυκνότητας του χλοοτάπητα σε όλη την επιφάνειά του. 
Η συντήρηση του πρασίνου  περιλαμβάνει τις εργασίες που αφορούν στη συντήρηση του 
χλοοτάπητα που είναι: η λίπανση, η άρδευση, το κούρεμα , η αραίωση (κάθετη κοπή), ο 
αερισμός , η φυτοπροστασία, η επανασπορά ,η   εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα, καθώς και 
η διαγράμμιση , όπως αυτές ορίζονται στο Τιμολόγιο Μελέτης . 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της  εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
-Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του 
  άρθρου 22 του Ν.3536/07 
-Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10 
-Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
-Το άρθρο 83 τουΝ.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
-Του Π.Δ .28/80  
-Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)   
  απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Δώδεκα (12)   μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται 
για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης των χλοοταπήτων των Γηπέδων .  
Οι εργασίες θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο με την  αποκλειστική ευθύνη για την έντεχνη 
και έγκαιρη εκτέλεσή τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Μελέτη . 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και τον 
απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό .   
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 
 

                
 «  Συντήρηση Φυσικών      Χλοοταπήτων    
      Δημοτικών Γηπέδων  »    
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Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο :    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 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
 
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε …………. 
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού 
αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται 
τμηματικά  ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και 
ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών και με την 
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της 
παρεχομένης υπηρεσίας από τον επιβλέποντα και την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Για την πιστοποίηση κάθε τμηματικής πληρωμής θα συντάσσονται και θα 
υπογράφονται και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής των επιμέρους 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 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος 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  11ο : Παραλαβή των Εργασιών  
Η παρεχομένη από τον ανάδοχο υπηρεσία θα παραληφθεί τμηματικά για τις 
ενδιάμεσες πληρωμές από τον επιβλέπoντα  καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής του Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.  όπως έχει συγκροτηθεί και υφίσταται.  
 
Άρθρο 12ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.                      
 
           Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                Ο   Δ/ΤΗΣ Τ.Υ.  
 
            
            Ε. ΜΕΣΣΗΝΗ                                     Ι. ΓΟΥΡΛΗΣ  
 


