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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο Δήμος Εορδαίας, στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων, αντιμετωπίζει περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων αδέσποτων μικρών νεκρών 
ζώων. Τα νεκρά ζώα, κυρίως αυτά που πέφτουν θύματα τροχαίων και εγκαταλείπονται στο 
δρόμο, αποτελούν όχι μόνο αποτρόπαιο θέαμα αλλά και εστία μικροβίων με σοβαρό κίνδυνο 
για τη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, λόγω της πιθανής μετάδοσης ασθενειών μέσω των νεκρών 
αδέσποτων ζώων  απαραίτητη είναι η άμεση αποκομιδή των νεκρών αδέσποτων ζώων από 
τους δημοτικούς χώρους για ευνόητους λόγους δημόσιας υγείας. Ελλείψει αδειοδοτημένων 
χώρων αποτέφρωσης καθώς και εξειδικευμένου προσωπικού και μέσων  για τη συλλογή των 
νεκρών ζώων και απολύμανσης των σημείων συλλογής, ο Δήμος οφείλει να προχωρήσει σε 
συνεργασία με ανάδοχο εργασιών συλλογής και αποτέφρωσης νεκρών ζώων 
περιλαμβάνοντας στις υπηρεσίες του και την απολύμανση του σημείου συλλογής.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3170/2003 και 4039/2012 ανατέθηκε στους 

δήμους η αρμοδιότητα περισυλλογής σκύλων, η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και 

γενικότερα η μέριμνα και φροντίδα των αδέσποτων μικρών ζώων. 

Ο τρόπος σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων και οι όροι υιοθεσίας των 

ζώων αυτών, ή επανένταξης τους στο φυσικό τους περιβάλλον καθώς και οι επιτρεπόμενοι 

μέθοδοι ευθανασίας καθορίζονται με τον Ν. 4039/2012 άρθρο 11 παρ. 9 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 46 παρ. 7Β του Ν. 4235/2014. 

Τα θέματα διαχείρισης (ταφής και αποτέφρωσης) των νεκρών αδέσποτων ζώων 

ρυθμίζονται με την απόφ. υπ' αρίθμ. 236/47755 του Υπ.Α.Α.Τ. σε συνδυασμό με το Π.Δ 

211/2006 & τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, εντός των γεωγραφικών του ορίων Δήμου 

Εορδαίας, αντιμετωπίζει περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων πτωμάτων αδέσποτων ζώων, για τα 
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οποία η ρίψη τους στα σκουπίδια απαγορεύεται σύμφωνα με τον Ν. 4039/2012 και τον 

κοινοτικό κανονισμό 1774/2002. 

Βάσει των ανωτέρω η αποτέφρωση ενδείκνυται ως ο ασφαλέστερος για την 

δημόσια υγεία και υγιεινότερος τρόπος διάθεσης των πτωμάτων. 

Στόχος είναι η συλλογή, μεταφορά και ορθή διαχείριση των νεκρών αδέσποτων ζώων, 

που βρίσκονται στο οδικό δίκτυο εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Εορδαίας και ο 

ανάδοχος εκτέλεσης του προγράμματος θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Να διαθέτει ειδικά κατά περίπτωση οχήματα μεταφοράς Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) 

εγκεκριμένων από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή (με σχετική άδεια μεταφοράς 

μόνον για νεκρά ζώα & όχι άλλα απορρίμματα), 

το δε όχημα να έχει μήκος μέχρι 5 μέτρα για να διέρχεται με ευκολία στους στενούς 

δρόμους που διαθέτει σε διάφορα σημεία το οδικό δίκτυο εντός των γεωγραφικών 

ορίων του Δήμου Εορδαίας (π.χ Εμπόριο) 

2. Να διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο για χρήση σε 24ωρη βάση. 

3. Να διαθέτει έμπειρο προσωπικό για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος. 

Η ως άνω διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί με απευθείας ανάθεση με ανοικτή 

πρόσκληση και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά περισυλλογή και καύση νεκρού 

ζώου (σκύλος - γάτα). 

Διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος: 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο που θα δέχεται μηνύματα για 

την περισυλλογή νεκρών ζώων 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Τα μηνύματα θα καταγράφονται 

σε αρχείο. Ο υπεύθυνος της αναθέτουσας αρχής επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο του 

αναδόχου, παρέχοντάς του τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου καθαριότητας και 

σημείο / τοποθεσία για τη περισυλλογή του νεκρού ζώου. 

2. Η συλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα 

διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται εντός 2 ωρών το αργότερο από την ώρα ειδοποίησης του 

αναδόχου, και με δική του ευθύνη θα τα μεταφέρει με εγκεκριμένα μέσα μεταφοράς ΖΥΠ 

(όπως περιγράφεται ανωτέρω) νια την κατηγορία υλικών που μεταφέρει και υπό ψύξη σε 

ειδικό χώρο όπου με δική του ευθύνη και δαπάνη θα αποτεφρώνονται και θα προσκομίζει 

στην υπηρεσία του Δήμου το αποδεικτικό αποτέφρωσης. Ο ανάδοχος θα καθαρίζει και θα 

απολυμαίνει τον χώρο όπου βρισκόταν το νεκρό ζώο. 

3. Σε έκτακτη περίπτωση που τα νεκρά ζώα δεν μπορούν να μεταφερθούν εντός 

2 ωρών στη μονάδα διαχείρισης, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα συλλέξει και να τα 

μεταφέρει υπό κατάψυξη στη μονάδα διαχείρισης ή να τα μεταφέρει άμεσα υπό ψύξη σε 

μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού (προς κατάψυξη) ώστε σε δεύτερο χρόνο να μεταφερθούν 

στη μονάδα διαχείρισης. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους από 

υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής (επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών) για την πιστή 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. 





2. Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της υπογραφείσης 
σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές εργατικό προσωπικό και μεταφορικά 
μέσα ώστε όταν το απαιτούν οι συνθήκες να εργάζεται υπερωριακά, να οργανώνει 
νυχτερινό συνεργείο ή και εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες,  χωρίς να δικαιούται 
ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση. Η υπηρεσία δύναται ανά πάσα στιγμή να απαιτήσει 
από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων η να ενισχύσει αυτά, αν 
κρίνει ότι η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι ικανοποιητική 

 
 
 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Κουρουμπλής 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Διευθύντρια της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής 
 
 
 

Φωτεινή Αγγελίδου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Ταχ. Δ/νση   2χλμ Πτολεμαΐδας – 
Κοζάνης, πρώην εργοστάσιο ΑΕΒΑΛ 
 Ταχ. Κωδ.  50200 
Πληροφορίες: Νικόλαος Κουρουμπλής  
Τηλ: 2463025779 
E-mail: kouroumplis@ptolemaida.gr 
Ιστοσελίδα:  http://www.ptolemaida.gr 
 

 
   
 

«ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ» 

 
 
 
 
CPV: 98390000-3 
 
 
Αρ. Μελ.:   51 /2021 

 

Στο παραπάνω ποσό ανά επέμβαση περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη της εργασίας πλήρως 

περατωθείσας κατά νόμιμο και ασφαλή τρόπο πλην του ΦΠΑ που βαραίνει το Δήμο.  

Ο ανάδοχος τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως με την κατάθεση της προσφοράς.  
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ / ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ € ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € 

100 90,00 9.000,00 
 ΦΠΑ 24%: 2.160,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 11.160,00 
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ΙΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται να γίνει η εργασία ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ από δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Εορδαίας 
η οποία θα πραγματοποιείται από κατάλληλό  αδειοδοτημένο οικονομικό φορέα. 

Οι παρούσες εργασίες είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.160,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομενου του ΦΠΑ. 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις (όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν): 

1. Το άρθρο 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') 
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') 
3. To N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
4. Την Κ.Υ.Α. 8243/1113 (ΦΕΚ 138 Β/08-03-1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για 

την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» 
5. Το Π.Δ.212/2006 (ΦΕΚ 212 Α/09-10-2006) «Προστασία των εργαζομένων που 

εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία» σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου και την τροποποίηση αυτής 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την 
οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και την εγκύκλιο 
εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

6. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ Α'160/16-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 
7. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β'/28-3-2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», 

http://www.ptolemaida.gr/




8. την Κ.Υ.Α.24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β') «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για 
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», 

9. Το Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος» - Εναρμόνιση με την οδηγία 
2008/99/ΕΚ «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ «Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ» 

10. Τον 3170/2003 
11. Τον Ν. 4039/2012 
12. Την απόφ. υπ' αρίθμ. 236/47755 του Υπ.Α.Α.Τ. σε συνδυασμό με το Π.Δ 211/2006 & 

τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
13. Τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου  
14. Κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της εργασίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η εργασία, είναι τα 
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η 
σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

α. Το Συμφωνητικό 

β. Η Οικονομική προσφορά 

γ. Το Τιμολόγιο μελέτης 

δ. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε. Η Τεχνική περιγραφή 

ζ. Η ανακοίνωση της Υπηρεσίας 

Άρθρο 4ο :Εγγύηση καλής εκτέλεσή 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού δεν υποχρεούται να 

καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης.   

 

Άρθρο 5ο :Τόπος - χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Η εκτέλεση των εργασιών από τον ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή 
και την ισχύουσα νομοθεσία. 
Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι δημοτικοί και κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου 
Εορδαίας. 

Η συλλογή και η μεταφορά των νεκρών ζώων σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης θα πρέπει 

να γίνεται εντός 2 ωρών το αργότερο από την ώρα ειδοποίησης του αναδόχου, και με δική του 

ευθύνη θα τα μεταφέρει με εγκεκριμένα μέσα μεταφοράς ΖΥΠ (όπως περιγράφεται ανωτέρω) 

νια την κατηγορία υλικών που μεταφέρει και υπό ψύξη σε ειδικό χώρο όπου με δική του 

ευθύνη και δαπάνη θα αποτεφρώνονται και θα προσκομίζει στην υπηρεσία του Δήμου το 

αποδεικτικό αποτέφρωσης. Ο ανάδοχος θα καθαρίζει και θα απολυμαίνει τον χώρο όπου 

βρισκόταν το νεκρό ζώο. 

Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 

συμφωνητικού ή μέχρις εξαντλήσεως του ποσού της υπογραφείσης σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις του αναδόχου 
6.1 H υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη 
γνώση της φύσης των εργασιών και των γενικών και τοπικών συνθηκών. Ο Ανάδοχος 





υποχρεούται να εφαρμόζει την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους των αδειών 
και εγκρίσεων που διαθέτει ή/και θα εξασφαλίσει. 
6.2 Να προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση όπως δένδρα, θάμνους και 
καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται για την εκτέλεση των 
εργασιών, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω 
αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, λόγω κακού χειρισμού των 
μηχανημάτων ή καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα. 
6.3 Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε υπάρχουσες κατασκευές ή σε στοιχεία του 
φυσικού περιβάλλοντος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα 
έργα (ή το φυσικό περιβάλλον) στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάστασή 
του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης. 
6.4 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας 
με εξειδικευμένο έμπειρο προσωπικό, μηχανήματα, φορτηγά, αυτοκίνητα, εργαλεία κ.λ.π. και 
ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή 
της. 

6.6. Ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και επίβλεψη των εργασιών και υποχρεούται να 
χρησιμοποιήσει για τα μηχανήματα και τα οχήματά του ικανούς και έμπειρους χειριστές, 
οδηγούς και εργατοτεχνικό προσωπικό, που να κατέχουν το νόμιμο δίπλωμα ή άδεια της 
ειδικότητας στην οποία απασχολούνται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για όλα τα εργασιακά 
θέματα που τυχόν ανακύψουν. 
6.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό 
του, ή στο προσωπικό του εργοδότη, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση 
εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Να παρέχει μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, να επιβλέπει ανελλιπώς την 
ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 
ενημερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την 
εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα 
ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
6.8 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
6.9 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την κοινοποίηση των πιστοποιητικών και 
βεβαιώσεων που αφορούν στην ανατεθείσα εργασία στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το 
νόμο. 
6.10 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν 
4412/2016 και να τραβά φωτογραφίες κατά την πρόοδο των εργασιών 

Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Άρθρο 8ο : Τρόπος πληρωμής 

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται με την 
υπηρεσία για την οργάνωση του προγράμματος και την εκτέλεσή του. Επίσης, θα πρέπει να 
τηρεί ημερολόγιο και να τραβά φωτογραφίες πριν και μετά την συλλογή των νεκρών ζώων σε 
κάθε θέση. 

Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο ποσόν που 
θα διαμορφωθεί, μετά την προσφορά που θα δώσει επί της τιμής του ενδεικτικού 





προϋπολογισμού της μελέτης (σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της), προκειμένου να είναι 
μειοδότης. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται και τμηματικά, ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου 
παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, εφόσον δεν 
υπάρχουν νομικά κολλήματα.   

Άρθρο 9ο : 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. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο Εορδαίας. 

Άρθρο 10ο :Ποινικές ρήτρες - 'Έκπτωση αναδόχου. 

Σε περίπτωση παραβίασης ενδιάμεσων ή της συνολικής προθεσμίας επιβάλλονται ποινικές 
ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τις οδηγίες και 
εντολές της υπηρεσίας, και η αποδεδειγμένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των 
εργασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα να 
καταγγείλει την σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
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