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Ηράκλεια   04/07/2012 

Αριθµ. Πρωτ. 16874 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
---------------------- 

Ταχ. ∆/νση :  Πλ.Μπακογιάννη 2 

Ταχ. Κώδικας :  62 400 

Τηλέφων. :  2325 3 50109 

Φαξ :  2325 3 50159 
e-mail :  info@dimosiraklias.gr 
web :  www.dimosiraklias.gr 
Πληροφορίες : Γούσιου Αικατερίνη 
Τηλέφωνο : 2325 3 50109 

 

 

 

Θέµα: «Έγκριση των τευχών της µελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της 
εργασίας: Επεξεργασία εκτίµηση ενεργειακών δεδοµένων και προετοιµασία 
σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α» 

Απόφαση 903/2012 

Ο ∆ήµαρχος Ηράκλειας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 
5. Την αριθ. 80/22-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης  
6. Την υπ’ αριθµ. 4/02-07-2012 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Ποιότητας για την παροχή της υπηρεσίας Επεξεργασία εκτίµηση ενεργειακών 
δεδοµένων και προετοιµασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α, 

7. Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή υπηρεσιών για την επεξεργασία εκτίµηση 
ενεργειακών δεδοµένων και προετοιµασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α 

8. Την µε αριθµό πρωτ. 15999/03-07-2012 προσφορά της σύµπραξης γραφείων των 
Θεοδουλίδη Γεώργιο και Ιορδανίδη Εµµανουήλ. 

Αποφασίζει 

1. Εγκρίνουµε την ανάθεση της εργασίας «Επεξεργασία εκτίµηση ενεργειακών δεδοµένων και 
προετοιµασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α» προϋπολογισµού 15.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, µε απευθείας ανάθεση. 

2. Εγκρίνουµε την υπ’ αριθµ. 4/02-07-2012 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας για την παροχή της υπηρεσίας Επεξεργασία 
εκτίµηση ενεργειακών δεδοµένων και προετοιµασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο 
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Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

3. Αναθέτουµε απευθείας την εργασία «Επεξεργασία εκτίµηση ενεργειακών δεδοµένων και 
προετοιµασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α», στη σύµπραξη γραφείων των Θεοδουλίδη Γεώργιο µε ΑΦΜ 
113777430, ∆ΟΥ Νεάπολης και Ιορδανίδη Εµµανουήλ µε ΑΦΜ 128281408, ∆ΟΥ Τούµπας που 
εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Θεοδουλίδη Γεώργιο, έναντι 
αµοιβής 15.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 

 

 
 
 

 Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
 

Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης 
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Ελληνική ∆ηµοκρατία 
Νοµός Σερρών 
∆ήµος Ηράκλειας 
 

Προϋπολογισµός: «15.000,00 €» 
 

 

  

 

 

 

Aριθµ. Μελέτης: 4/2012 

  

 

 

 

Επεξεργασία εκτίµηση ενεργειακών δεδοµένων και προετοιµασία 
σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Προϋπολογισµός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην επεξεργασία - εκτίµηση ενεργειακών 

δεδοµένων του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης (ΟΣ∆) και του Σχεδίου Υλοποίησης 

(ΣΧΥ) και στην προετοιµασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύµφωνα µε την Πρόσκληση 1.13α της ΕΥ∆ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & 

Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας» οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού δύναται να 

χρηµατοδοτηθούν για τις ακόλουθες δράσεις: 

Ι. Παρεµβάσεις σε κτίρια και υποδοµές: 

1.1 Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους 

1.2 Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων 

1.3 Αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού 

1.4 Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης  

1.5 Παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης τεχνικών υποδοµών/λοιπών 

εγκαταστάσεων των ΟΤΑ 

ΙΙ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις: 

1. Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συµβούλου. 

2. Τεχνικές Μελέτες/προµελέτες (οι Οριστικές Μελέτες, οι Μελέτες Εφαρµογής και 

τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης θα υποβληθούν από τους ΟΤΑ µετά την απόφαση ένταξης 

της πράξης). 

3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (αν απαιτείται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας) 

4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία – Πιστοποιητικά 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίου (πριν την έναρξη και µετά την ολοκλήρωση των 

παρεµβάσεων) 

5. ∆ράσεις δηµοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενηµέρωσης και προβολής, 

Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι, κ.λ.π). 

 

Οι πράξεις που θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν θα συγχρηµατοδοτηθούν κατά 

70% από το ΕΠΠΕΡΑΑ και κατά 30% από ίδια συµµετοχή των ∆ήµων. 

 

Επιλέξιµοι για συµµετοχή στη ∆ράση είναι όλοι οι Οργανισµοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού εκτός από αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το σύνολο του ∆ήµου. Οι ∆ήµοι, οι οποίοι έχουν προέλθει 

από ένωση πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων, είναι επιλέξιµοι µε την προϋπόθεση ότι 

τα έργα προς χρηµατοδότηση αφορούν σε ∆ηµοτικές Ενότητες που δεν 

χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 
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Ο µέγιστος επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης για κάθε ∆ήµο είναι 

συνάρτηση του πληθυσµού του (βάσει της απογραφής του 2011): 

o   για ∆ήµο µε πληθυσµό 1-10.000 κατοίκους έως 200.000 € 

o   για ∆ήµο µε πληθυσµό 10.001 -45.000 κατοίκους, έως € 400.000. 

o   για ∆ήµο µε πληθυσµό 45.001-90.000 κατοίκους, έως € 600.000. 

o   για ∆ήµο µε πληθυσµό 90.001-150.000 κατοίκους, έως € 800.000. 

o   για ∆ήµο µε πληθυσµό 150.001-300.000 κατοίκους, έως € 1.500.000. 

o   για ∆ήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, έως € 3.000.000 

Οι ανωτέρω πληθυσµοί αφορούν στον πληθυσµό των ∆ήµων µη 

συµπεριλαµβανοµένου του πληθυσµού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων που 

χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

 

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την επεξεργασία - εκτίµηση ενεργειακών 

δεδοµένων του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης (ΟΣ∆) και του Σχεδίου Υλοποίησης 

(ΣΧΥ) και η προετοιµασία σύνταξης φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α. 

 

2) ΣΤΟΧΟΙ 
 

Αντικείµενο της παρούσης Υπηρεσίας είναι ο συντονισµός των εργασιών 

επεξεργασίας - εκτίµησης ενεργειακών δεδοµένων και η προετοιµασία του Φακέλου 

– Αίτησης του ∆ήµου Ηράκλειας στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 

πρόσκληση 1.13α από εξειδικευµένο και έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο Υποστήριξης µε 

το ακόλουθο περιεχόµενο και δεδοµένα: 

1. Προετοιµασία και υποστήριξη της υποβολής του Φακέλου-Αίτησης του ∆ήµου στο 

Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α (ΟΣ∆ και ΣΧΥ), µέσω 

της οποίας θα καλύπτονται οι τεχνικές, οργανωτικές και διοικητικές προϋποθέσεις 

επιλεξιµότητας και θετικής αξιολόγησης του Φακέλου υποψηφιότητας του ∆ήµου, µε 

βάση την προκήρυξη και τα κριτήρια αξιολόγησης του εν λόγω Προγράµµατος, 

2. Ενσωµάτωση των επιστηµονικών/ ενεργειακών δεδοµένων που απαιτούνται κατά 

την συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων των εντύπων των ΟΣ∆ και ΣΧΥ, µέσω της 

οποίας να καλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης του Προγράµµατος. 
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3) ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 

Τα παραδοτέα της παρούσης παροχής υπηρεσιών είναι τα εξής: 

 

Α/Α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1 Έντυπα που προβλέπονται στα 

Συστήµατα ∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΕΣΠΑ και Σχέδιο 

Υλοποίησης 2012-2013 (ΣΧΥ) 

• Αίτηση Χρηµατοδότησης της Πράξης  

• Συµπληρωµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης 

ΣΧΥ 

• Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων για τα έργα που δεν 

παράγουν έσοδα 

• Βεβαίωση περί µη διπλής χρηµατοδότησης ΣΧΥ, 

συνολικά στο επίπεδο του προγράµµατος και αναλυτικά 

για τις επιµέρους προτεινόµενες δράσεις  

2 Οργάνωση Φακέλου 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  
• ∆ικαιολογητικά υποστήριξης της πρότασης: διασφάλιση 

της πληρότητας των απαιτούµενων δικαιολογητικών των 

σταδίων αξιολόγησης 5.1 και 5.2 της σχετικής 

πρόσκλησης  

3 Οργάνωση Φακέλου Λοιπών 

∆ικαιολογητικών 

Επιστηµονικής και Τεχνικής 

Τεκµηρίωσης της Πρότασης  

• ∆ικαιολογητικά υποχρεωτικά, ήτοι απαιτούµενες 

µελέτες/προµελέτες, σχέδια κ.λ.π. 

• Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού 

 

4 Ενσωµάτωση των ανωτέρω 

αρχείων σε ηλεκτρονική 

επεξεργάσιµη µορφή 

• ∆όµηση CD σε Ηλεκτρονικούς Φακέλους ανάλογους µε 

τους Υποφακέλους που θα υποβληθούν σε φυσική µορφή  

• Αρχείο µε σχετικές οδηγίες, περιεχόµενα κ.λ.π.  

 

 

Τετάρτη, 02/07/2012 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 

∆ήµαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ   

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Επεξεργασία εκτίµηση ενεργειακών 

δεδοµένων και προετοιµασία σύνταξης 

φακέλου πρότασης υποβολής στο Ε.Π. 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 

πρόσκληση 1.13α 

Κατ’ 

αποκ. 

1 12.195,12 12.195,12 

                                                                                                    Σύνολο        12.195,12 

                                                                                                          Φ.Π.Α     2.804,88 

                                                                    Γενικό σύνολο δαπάνης  15.000,00 ευρώ 

 

 

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις 

τρέχουσες τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 

 

Αντικείµενο της παρούσης Υπηρεσίας είναι ο συντονισµός των εργασιών 

επεξεργασίας - εκτίµησης ενεργειακών δεδοµένων και η προετοιµασία του Φακέλου 

– Αίτησης του ∆ήµου Ηράκλειας στο Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 

πρόσκληση 1.13α από εξειδικευµένο και έµπειρο Τεχνικό Σύµβουλο Υποστήριξης µε 

το ακόλουθο περιεχόµενο και δεδοµένα: 

1. Προετοιµασία και υποστήριξη της υποβολής του Φακέλου-Αίτησης του ∆ήµου στο 

Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, πρόσκληση 1.13α (ΟΣ∆ και ΣΧΥ), µέσω 

της οποίας θα καλύπτονται οι τεχνικές, οργανωτικές και διοικητικές προϋποθέσεις 

επιλεξιµότητας και θετικής αξιολόγησης του Φακέλου υποψηφιότητας του ∆ήµου, µε 

βάση την προκήρυξη και τα κριτήρια αξιολόγησης του εν λόγω Προγράµµατος, 

2. Ενσωµάτωση των επιστηµονικών / ενεργειακών δεδοµένων που απαιτούνται κατά 

την συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων των εντύπων των ΟΣ∆ και ΣΧΥ, µέσω της 

οποίας να καλύπτονται οι απαιτήσεις της προκήρυξης του Προγράµµατος. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  

• το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νόµος Καλλικράτη» 

 

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 

 

Χρονοδιάγραµµα παράδοσης του συνόλου των υπηρεσιών: 8 ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης. 
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Άρθρο 5ο :     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. 

Ο σύµβουλος υποχρεούται να διαθέτει εµπειρία σε παρόµοιας φύσης µελετών και 

γνώση τοπικών συνθηκών, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος έναντι του φορέα, για 

το σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 

Ο σύµβουλος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και 

άλλου αρµόδιου φορέα ή αρχής, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια 

διεύθυνση του φορέα 

Ο σύµβουλος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και 

στοιχεία, σχετικά µε το αντικείµενο της σύµβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήµατος 

Ο σύµβουλος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή 

λύσης της σύµβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσµατα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε 

έγγραφο ή αρχείο σχετικού µε το αντικείµενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα 

αναπτυχτούν µε δαπάνες του φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική µορφή, ο 

τεχνικός σύµβουλος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοση τους µε έγγραφη 

τεκµηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. ‘Όλα τα παραπάνω αποτελούν 

ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος µπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκµεταλλεύεται 

ελεύθερα. 

Ο σύµβουλος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 

λαµβάνει, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά 

πρόσωπα, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα. 

Ο σύµβουλος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον δικαιούχο 

φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση 

των δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε την σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν 

παρεπόµενες υποχρεώσεις 

Ο φορέας δεν φέρει καµία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζηµία, που µπορεί να 

επέλθει στον εξοπλισµό του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύµβασης 

Ο σύµβουλος υποχρεούται να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 

συνεργασίας και της συµβατικής του σχέσης µε τον φορέα, µε την εξαίρεση της 

απλής αναφοράς στην λίστα συνεργατών. 

Περαιτέρω υποχρεώσεις του εντολοδόχου είναι δυνατό να συµπεριληφθούν στην 

σύµβαση του µε τον φορέα.  
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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 εντολοδόχου καθορίζεται σε 

15.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Η παρούσα δαπάνη είναι 

επιλέξιµη προς συγχρηµατοδότηση 70% από το ΕΠΠΕΡΑΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της υπ’ αριθµ. 1.13α πρόσκλησης της ΕΥ∆ ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 

Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας». 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών του εντολοδόχου και εφόσον ολοκληρωθεί το στάδιο της αξιολόγησης 

των προτάσεων από την ΕΥ∆ του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Σε περίπτωση µη έγκρισης της πρότασης από την ΕΥ∆ του ΕΠΠΕΡΑΑ η δαπάνη θα 

καταβληθεί εξολοκλήρου από δηµοτικούς πόρους. 

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. 
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Άρθρο 10ο :     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 11ο :     Επίλυση διαφορών 

 

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

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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