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ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (EAYM) 2019-

2021 

 

Συγγραφή υποχρεώσεων 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα  προβλέπεται η παροχή διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων (ΕΑΥΜ) και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα η συλλογή, η αποθήκευση, η μεταφορά και 

η επεξεργασία των κτηνιατρικών αποβλήτων (EAYM) που παράγονται στο δημοτικό κτηνιατρείο 

και κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου, τα οποία πρέπει να καταστούν αβλαβή για τη Δημόσια 

Υγεία και το περιβάλλον για τα έτη 2019-2021. 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις – Αποφάσεις 

Α. Διατάξεις 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του  άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,   όπως προστέθηκε με την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 

άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι. 

6. ΚΥΑ οικ. 146163/2012 “Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων”, 

(ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012). 

Β. Αποφάσεις  

1. Η με αριθμ. Πρωτ. 61091/21-01-2019 Απόφαση τροποποίησης της παρ.1 της με αρ. 

πρωτ.31727/23-3-2016 απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων και ορισμού Αντιδημάρχου 

Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαφάνειας – 
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Περιβάλλοντος – Αγροτικής Ανάπτυξης και Συντονισμού Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη του Δημητρίου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9 §1).  

2. Τις με αρ. πρωτ. 58120/1-6-2016 και 17011/21-02-2019 απoφάσεις Δημάρχου περί 

εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων κ.α 

Η υπηρεσία αναφέρεται στον ΚΑ 70-6142.047 με τίτλο «Διαχείριση κτηνιατρικών αποβλήτων 

(ΕΑΥΜ) δημοτικού κτηνιατρείου». Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό 

των 16.368 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας διαχείρισης κτηνιατρικών αποβλήτων 

(ΕΑΥΜ) 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση Δημάρχου. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία και 

διάθεση των Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

Άρθρο 4ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 

α) Τεχνική έκθεση 

β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ)  Τεχνικές προδιαγραφές 

δ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ε) Τιμολόγιο προσφοράς   

Άρθρο 5ο 

1. Δικαιολογητικά  Συμμετοχής : 

Α) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

νόμιμη δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσίας συλλογής και επεξεργασίας επικίνδυνων 

αποβλήτων και το οποίο θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  30 ημέρες πριν από την ημερομηνία  υποβολής 

τους. 

Β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (χρόνος έκδοσης έως 3 μήνες πριν την υποβολή τους) 

Υπόχρεοι για την κατάθεση 

1.Τα φυσικά πρόσωπα   

2.Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

3.Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

4.Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων (π.χ. Συνεταιρισμοί), οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα  

Δ) Φορολογική ενημερότητα 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπισης να έχουν εκδοθεί έως 

30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του 

Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν:  

Α) Η  επιχείρησή μου είναι ενήμερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.  

B)  Η επιχείρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό παροχής 

υπηρεσιών. 

Γ) Δεν έχω συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 
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εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων  

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις 

αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) 

2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ.48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ.1) 2011, σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα. 

Δ) Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας.  

Ε) Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

2.  Δικαιολογητικά Κατακύρωσης: 

Ο Μειοδότης της υπηρεσίας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά  

Α) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 

νόμιμη δραστηριότητα στις υπηρεσίες και το οποίο θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν 

από την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

Β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου  

Υπόχρεοι για την κατάθεση 

1.Τα φυσικά πρόσωπα   

2.Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

3.Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

4.Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Στην περίπτωση νομικών προσώπων (π.χ. Συνεταιρισμοί), οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα  

Δ) Φορολογική ενημερότητα 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Άδεια συλλογής – μεταφοράς (ΚΥΑ 146163/2012) ΕΑΥΜ εντός της περιφέρειας ή 

περιφέρειες που θα εκτελεσθεί το έργο η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 4 του άρθρου 36, Ν. 4042/2012. 

2. Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην οποία να 

αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (75Α) ότι ο νόμιμος κάτοχος της άδειας μεταφοράς 

ΕΑΥΜ, δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΕΑΥΜ σύμφωνα με τους όρους 

της ΚΥΑ 146163/2012  όπως ισχύει σήμερα. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (75Α) ότι ο νόμιμος κάτοχος της άδειας μεταφοράς 

ΕΑΥΜ θα παρέχει σε κάθε περίπτωση φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα, καθώς και οδηγούς 

πιστοποιημένους κατά ADR σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την μεταφορά των 

ΕΑΥΜ, ανάλογα την κατηγορία που προσφέρεται. 

5. Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ ή 

σύμβαση έργου σε ισχύ μεταξύ Αναδόχου και σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΕΑΥΜ. 

6. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, επαγγελματικού διπλώματος των 

οδηγών μεταφοράς των ΕΑΑΜ (τουλάχιστον δύο), αναγγελία πρόσληψης ΟΕΑΔ, ΑΠΔ ΙΚΑ 

τελευταίου τριμήνου αυτών. 

7. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ της μονάδας επεξεργασίας των ΕΑΥΜ 

8. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ της μονάδας επεξεργασίας των ΕΑΥΜ, σύμφωνα 

με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και Ν. 4014/2011, όπως 

ισχύει σήμερα. 
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9. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης τον δευτερογενών συσκευασιών με την συμφωνία ADR. 

Φάκελος Οικονομικής προσφοράς: 

Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο και σε αυτόν θα 

περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε ευρώ και θα 

αναγράφεται αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για το σύνολο της προσφοράς. 

Άρθρο 6ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου    

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 24 μήνες μετά από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου της υπηρεσίας διαχείρισης κτηνιατρικών αποβλήτων 

(ΕΑΥΜ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να: 

1. Παρέχει στο δημοτικό κτηνιατρείο πρωτογενείς περιέκτες (πλαστικές σακούλες) κίτρινου 

χρώματος ή/και κόκκινου, διαστάσεων 50Χ50 cm και πάχους 30 μm ή / και 60Χ80 cm και 

πάχους 60 μm. Οι παραπάνω περιέκτες θα πρέπει να έχουν την σήμανση «Επικίνδυνα 

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων» και το διεθνές σήμα του βιολογικού κινδύνου. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον κατάλληλο αριθμό περιεκτών κίτρινου ή/και 

κόκκινου χρώματος ανάλογα με τα κιλά των Επικίνδυνων Αποβλήτων που θα παράγονται 

μηνιαίως στο δημοτικό κτηνιατρείο και τα οποία δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν 

ακριβώς ανά μήνα. 

2. Παρέχει στο δημοτικό κτηνιατρείο πρωτογενείς περιέκτες απόρριψης αιχμηρών 

αντικειμένων. 

3. Παρέχει στο δημοτικό κτηνιατρείο δευτεροταγείς περιέκτες (πχ HOSPITAL BOX) κίτρινου 

και κόκκινου χρώματος. 

4. Παρέχει στο δημοτικό κτηνιατρείο πλαστικές σακούλες (κίτρινες ή/και κόκκινες) για την 

εξωτερική κάλυψη των δευτερογενών περιεκτών στην περίπτωση των περιεκτών τύπου 

HOSPITAL BOX, διαστάσεων 80Χ110 cm και πάχους 90μm, οι οποίες θα έχουν την 

σήμανση «Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων» και το διεθνές σήμα του 

βιολογικού κινδύνου.Ο ανάδοχος θα εισέρχεται στο χώρο του Κυνοκομείου μόνο με την 

άδεια των αρμοδίων υπαλλήλων αυτού. 

5. Παρέχει στο δημοτικό κτηνιατρείο ένα Καταψύκτη χωρητικότητας 500 λίτρων τον οποίο θα 

απολυμαίνει σε κάθε παραλαβή μολυσματικών αποβλήτων. 

6. Καταμετρά τα απόβλητα κατά την παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός του Κυνοκομείου, 

παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου που θα ορισθεί από τον Δήμο Ηρακλείου. 

7. Περισυλλέγει τα κτηνιατρικά απόβλητα τουλάχιστον 3 φορές το μήνα και ανάλογα με τις 

ανάγκες του δημοτικού κτηνιατρείου και κυνοκομείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

κτηνιατρικά απόβλητα, διαδικασία αποκομιδής δεν θα πραγματοποιείται και συνεπώς ο 

ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε έκδοση τιμολογίου και κατά συνέπεια ο Δήμος δεν θα 

αποζημιώνει τον ανάδοχο για τους μήνες που δεν υπάρχει αποκομιδή αποβλήτων. 

8. Επεξεργάζεται τα κτηνιατρικά απόβλητα και να τα διαθέτει. 

9. Διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, εργαλεία, μηχανήματα και οχήματα για την παροχή των 

ζητούμενων υπηρεσιών.  

10. Εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του Δήμου που θα εμπλέκεται στην όλη διαδικασία. 

11. Συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και συστάσεις για την καλύτερη, 

αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου. 

12. Εισέρχεται στους χώρους του δημοτικού κτηνιατρείου και κυνοκομείου κατόπιν άδειας της 

αρμόδιας Υπηρεσίας. 

13. Παρέχει όλα  τα μέσα και στοιχεία τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της 
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ανατιθέμενης εργασίας.  

Άρθρο 8ο 

Αξιολόγηση προσφορών –Ανάθεση της υπηρεσίας 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η απόφαση για την ανάθεση της, θα γίνει σύμφωνα με τις 

ανωτέρω διατάξεις. 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή τηρουμένων των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης κτηνιατρικών αποβλήτων (ΕΑΥΜ) θα γίνει με απόφαση 

αντιδημάρχου μετά από την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 

Άρθρο 9ο 

Σύμβαση 

Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει σε 

διάστημα όχι μικρότερο των 10 ημερών και όχι μεγαλύτερο των 20 ημερών από την κοινοποίηση 

σε αυτόν της απόφασης του αντιδημάρχου για την ανάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης 

κτηνιατρικών αποβλήτων (ΕΑΥΜ). 

Άρθρο 10ο: Παραλαβή της Υπηρεσίας 

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από την επιτροπή καλής εκτέλεσης του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις βεβαιώσεις επεξεργασίας 

(αποστείρωσης ή/και αποτέφρωσης) σύμφωνα με τα συνοδευτικά έντυπα αναγνώρισης μεταφοράς 

επικίνδυνων αποβλήτων. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα και κατόπιν ακολουθούνται οι διαδικασίες 

του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου σε 

περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή τη μη συμμόρφωση του με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Όταν 

συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του αρθ.203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία 15 ημερών για τη 

συμμόρφωσή του. Αν η τασσόμενη προθεσμία που τέθηκε με ειδική όχληση παρήλθε χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και 

αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

Άρθρο 11ο :    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 
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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 12ο :  Τιμή - Αναθεώρηση τιμών  

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

σταθερές και αμετάβλητες.  

Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 

Φ.Π.Α. 

Άρθρο 13ο :  Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του/των εντολοδόχου/ων καθορίζεται στο  

ποσό 16.368 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η 

καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται τμηματικά, ύστερα από έκδοση μηνιαίου σχετικού δελτίου 

παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, με έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών. 

Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Πριν από 

κάθε πληρωμή θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

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 14ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο/Οι ανάδοχος/οι υπόκειται σε όλους τους φόρους ή κρατήσεις, βάσει των κειμένων διατάξεων, 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

Η συντάκτης            Η προϊσταμένη    Η Δ/ντρια 
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