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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα  μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης συναυλιών μουσικών συγκροτημάτων κατόπιν της λήψης 
της υπ΄αριθ 76/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ.  Συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων 2022,ήτοι: 
Ταχυδακτυλουργός OSCAR για 2 Παραστάσεις  στις 11/12 & 31/12, και ειδικότερα 
1ον) Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 11/12/2022 
2ον) Αποχαιρετισμός του χρόνου που φεύγει στις 31/12/2022 
ΔΑΠΑΝΗ:Η συνολική δαπάνη(με Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 4.712,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) . 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Η εκτέλεση της εργασίας παροχής υπηρεσιών , θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των : 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», άρθρα (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
5. Το Ν.3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, 
τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002).  
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-
07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7. Το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
12. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-
2015).  
13. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α/5-8-2016). 
14. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
15.  Την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την υπ.’αρίθμ. 48165/30-9-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1690/17-8-2009) και με την υπ'αρίθμ. 
27934/2014 Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
16. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
17. Το Ν.4555/2018 , ως αυτός ισχύει 
18. Τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/2019(ΦΕΚ 43/09-03-2019,τεύχος Α΄) 
19.Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 
20. Την υπάρχουσα πίστωση στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2022 με Κ.Α 15.6162.03 και τίτλο 
«Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές Υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία για την πραγματοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ( Συναυλίες - Θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π. )» πίστωσης 30.000 ευρώ.  
21.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από το Δήμο Ληξουρίου σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 15.6162.03 
και ανέρχεται στο ποσό των 25.544,00€ 
ΛΗΞΟΥΡΙ 23.11.2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 



 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της υπηρεσίας ανέρχεται σε 4.712,00€+4.944,00Φ.Π.Α.24%= 25.544,00€, 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Τιμή 
Υπηρεσίας 
(ανευ ΦΠΑ) 

1 11/12/2022 

Φωταγώγηση 
του 
Χριστουγεννιάτι
κου Δέντρου 

Διαδραστικό παράσταση 
που συνδυάζει την τέχνη 
της ταχυδακτυλουργίας με 
το standup comedy 
 

92312100-2 1 1.900,00 1.900,00 

2 31/12/2022 
Αποχαιρετισμός 
του χρόνου που 
φεύγει 

Διαδραστική παράσταση 
που συνδυάζει την τέχνη 
της ταχυδακτυλουργίας με 
το standup comedy 
 

92312100-2 1 1.900,00 1.900,00 

  

  

ΣΥΝΟΛΟ(άνευ ΦΠΑ) 3.800,00 

ΦΠΑ 24% 912,00 

Συνολική Δαπάνη 4.712,00 

 

 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα , στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, σε αντίστοιχες 

υπηρεσίες. 

ΛΗΞΟΥΡΙ 23.11.2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α)ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα  μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης συναυλιών μουσικών συγκροτημάτων κατόπιν της λήψης 
της υπ΄αριθ 76/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ.  Συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων 2022,ήτοι: 
Ταχυδακτυλουργός OSCAR για 2 Παραστάσεις  στις 11/12 & 31/12, και ειδικότερα 
1ον) Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 11/12/2022 
2ον) Αποχαιρετισμός του χρόνου που φεύγει στις 31/12/2022 
Β)ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Εδώ αναφέρονται οι Υπηρεσίες  που απαιτούνται για την κάλυψη, των πολιτιστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων 
2022 , και δη των εκδηλώσεων κατόπιν της λήψης της υπ΄αριθ 76/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί 
αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ. Αυτά έχουν ως εξής: 

 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
CPV 

1 11/12/2022 

Φωταγώγηση  
του  
Χριστουγεννιάτικου  
Δέντρου 

Διαδραστικό show που συνδυάζει την τέχνη της 
ταχυδακτυλουργίας με το standup comedy. H γεμάτη 
ενέργεια επίδειξη οπτικής δεξιότητας, εφευρετικότητας και 
ψυχολογικών  
μυστηρίων, αποτελούν τη βασική δομή μιας παράστασης 
σχεδιασμένη για σκεπτόμενα  
ακροατήρια, καθώς όλοι γίνονται μέρος της δράσης. 
Ταχυδακτυλουργικά νούμερα με φωτιές, μαντήλια, 
σχοινιά, εφημερίδες, αποδράσεις, υπνωτισμούς,  
αιωρήσεις, εξαφανίσεις και εμφανίσεις αντικειμένων, 
αφήνουν το κοινό με το στόμα ανοιχτό να  
αναρωτιέται αν αυτό που αντίκρισε είναι αληθινό ή όχι. 
Στο τέλος της παράστασης έρχεται η μεγαλύτερη 
έκπληξη...!!! 
 
Ο μάγος θα συγκεντρώσει όλες τις ευχές των μικρών του 
φίλων στο μαγικό του πουγκί  
με την μορφή φωτεινών λάμψεων.  

Στη συνέχεια θα το μεταμορφώσει σε ένα φωτεινό πέπλο και 
ανεμίζοντάς το προς το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, θα το 
φωταγωγήσει με ένα πρωτότυπο μοναδικό μαγικό τρόπο...!!! 

92312100-2 

 31/12/2022 
Αποχαιρετισμός του 
χρόνου που φεύγει 

Υποδοχή κοινού: Vintage ποδήλατο Gentleman και 
μονόροδο 
Hoop the Square: Διαδραστικό show με hula hoop 
The Mr and Mrs Bubble Show: Διαδραστική παράσταση με 
σαπουνόφουσκες  
Μέσα σε μια φούσκα: Είσοδος κοινού σε μια τεραστίων 
διαστάσεων φούσκα 

92312100-2 

 

ΛΗΞΟΥΡΙ 23.11.2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

Νομός Κεφαλληνίας                                 
Δήμος Ληξουρίου  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
e-mail: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com    

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

Cpv : 92312100-2 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

A/A Ημερομηνία 
Περιγραφή  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
Τιμή 
Υπηρεσίας 
(ανευ ΦΠΑ) 

1 11/12/2022 

Φωταγώγηση  
του  
Χριστουγεννιάτι
κου  
Δέντρου 

Διαδραστικό show που 
συνδυάζει την τέχνη της 
ταχυδακτυλουργίας με το 
standup comedy. H 
γεμάτη ενέργεια επίδειξη 
οπτικής δεξιότητας, 
εφευρετικότητας και 
ψυχολογικών  
μυστηρίων, αποτελούν τη 
βασική δομή μιας 
παράστασης σχεδιασμένη 
για σκεπτόμενα  
ακροατήρια, καθώς όλοι 
γίνονται μέρος της 
δράσης. 
Ταχυδακτυλουργικά 
νούμερα με φωτιές, 
μαντήλια, σχοινιά, 
εφημερίδες, αποδράσεις, 
υπνωτισμούς,  
αιωρήσεις, εξαφανίσεις 
και εμφανίσεις 
αντικειμένων, αφήνουν το 
κοινό με το στόμα ανοιχτό 
να  
αναρωτιέται αν αυτό που 
αντίκρισε είναι αληθινό ή 
όχι. 
Στο τέλος της παράστασης 
έρχεται η μεγαλύτερη 
έκπληξη...!!! 
 
Ο μάγος θα συγκεντρώσει 
όλες τις ευχές των μικρών 
του φίλων στο μαγικό του 
πουγκί  
με την μορφή φωτεινών 
λάμψεων.  

Στη συνέχεια θα το 
μεταμορφώσει σε ένα 
φωτεινό πέπλο και 
ανεμίζοντάς το προς το 
Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, 
θα το φωταγωγήσει με ένα 
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πρωτότυπο μοναδικό 
μαγικό τρόπο...!!! 

2 31/12/2022 
Αποχαιρετισμός 
του χρόνου που 
φεύγει 

Υποδοχή κοινού: Vintage 
ποδήλατο Gentleman και 
μονόροδο 
Hoop the Square: 
Διαδραστικό show με hula 
hoop 
The Mr and Mrs Bubble 
Show: Διαδραστική 
παράσταση με 
σαπουνόφουσκες  
Μέσα σε μια φούσκα: 
Είσοδος κοινού σε μια 
τεραστίων διαστάσεων 
φούσκα 

    

  

  

ΣΥΝΟΛΟ(άνευ ΦΠΑ)  

ΦΠΑ 24%  

Συνολική Δαπάνη  

 

Ληξούρι____/_____/2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

Νομός Κεφαλληνίας                                 
Δήμος Ληξουρίου  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
e-mail: dimoslixouriou.dpagonis@gmail.com    

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

Cpv : 92312100-2 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΑΡΘΡΟ 1ο-Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης συναυλιών μουσικών συγκροτημάτων κατόπιν της 
λήψης της υπ΄αριθ 76/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποχώρησης από την ΚΕΔΗΚΕ.  Συγκεκριμένα, 
περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων 2022,ήτοι: 
Ταχυδακτυλουργός OSCAR για 2 Παραστάσεις  στις 11/12 & 31/12, και ειδικότερα 
1ον) Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 11/12/2022 
2ον) Αποχαιρετισμός του χρόνου που φεύγει στις 31/12/2022 

ΑΡΘΡΟ 2ο-Προσωπικό του Αναδόχου 
Α)ο Ανάδοχος πρέπει  να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση της υπηρεσίας, προσωπικό από εγνωσμένης αξίας 

καλλιτέχνες και μουσικούς και να διευθύνει τις εργασίες(συναυλίες) ο ίδιος. Επίσης , είναι σε υποχρέωσή του, η 
ασφάλισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η τήρηση του Π.Δ. της 14.3.1934 (περί υγιεινής και 
ασφάλειας των εργατών και των υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών  εργοστασίων, 
εργαστηρίων,κλπ,(ΦΕΚ Α 112/1934). 

Β)για κάθε πράξη, παράλειψη του προσωπικού του αναδόχου, από την οποία θα ήταν δυνατό να προκύψουν 
συνέπειες για την ποιότητα των εργασιών και των εγκαταστάσεων, ή συνέπειες σε βάρος του εργοδότη, υπεύθυνος 
έναντι του τελευταίου είναι ο ανάδοχος, 

Γ)ο εργοδότης δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο θα συμβεί εξ’ αιτίας των εργασιών στον 
ανάδοχο, το προσωπικό του αναδόχου και σε κάθε τρίτο, καθώς και για κάθε είδους υλική ζημία προς τρίτους, 
Σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης για κάποιο από τους παραπάνω λόγους, η αποζημίωση αυτή θα 
βαρύνει τον ανάδοχο και θα παρακρατείται από την αμοιβή του, αν δεν διευθετηθεί αλλιώς από τον ανάδοχο και τον 
παθόντα, 
 ΑΡΘΡΟ 3ο-Πιστοποιητικά – δοκιμές 
 α)ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο, την προσκόμιση πιστοποιητικών δοκιμής αναγνωρισμένων 
εργαστηρίων των  μηχανημάτων με τα  οποία θα δουλέψει για την διαπίστωση της  ταυτότητας των τεχνικών στοιχείων, 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του αναδόχου 
 β)όλες οι δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών, την μετακίνηση ,μεταφορά και διαμονή του έκαστου 
συγκροτήματος και του καλλιτέχνη βαρύνουν τον ανάδοχο, 
 γ)η εκτέλεση των δοκιμών αυτών δεν δίνει το δικαίωμα στον ανάδοχο να ζητήσει αύξηση του χρόνου περαίωσης 
των εργασιών 

ΑΡΘΡΟ 4Ο-Εγγύηση 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και να αποκαθιστά τυχούσες βλάβες, κλοπές ή ολική καταστροφή των 
μηχανημάτων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους  

ΑΡΘΡΟ 5ο-Μέτρα Ασφαλείας 
 α)οι δαπάνες που απαιτούνται για την τήρηση της παρ.1 του άρθρου 2 της παρούσης, και καθ’ όλον το διάστημα 
της παροχής της υπηρεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο, 
 β)ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση, στον εργοδότη, όλες τις διαταγές και 
εντολές των διαφόρων Αρχών, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 
και που αναφέρονται σε υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας,υγιεινής ,κ.λ.π. , 
 γ)ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

ΑΡΘΡΟ 6ο-Καθαρισμός και αποκατάσταση σημείων 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες και ευθύνη, μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου και 
αφού αφαιρέσει κάθε δική του εγκατάσταση και υλικό, να παραδώσει καθαρούς όλους τους χώρους που 
χρησιμοποίησε. Επίσης να αποκαταστήσει όποιες αλλαγές ή φθορές έγιναν, κατά τη διάρκεια του έργου με υπαιτιότητά 
του. 
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ΑΡΘΡΟ 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 επιδείχθηκες 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 ανάδοχος ή η επιχείρηση είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εργολάβου ή της επιχείρησης, κ.α. 
Στην περίπτωση κατά τη οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο «εργολάβος» οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την 
επιχείρηση και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος, για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
ΛΗΞΟΥΡΙ 23.11.2022 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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