
 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» 

 
Υποέργο … της Πράξης 

 
«…………………..» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) 

 
 

CPV : 79411000-8 
 

 

 



 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ  ………………. 

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» Υποέργο …. της 
Πράξης «………………………………………» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€ συμπ. 
Φ.Π.Α.24% 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο δήμος σκοπεύει να υιοθετήσει ψηφιακές εφαρμογές και ευφυείς δράσεις, με στόχο την 

μετατροπή του δήμου σε «έξυπνη πόλη» με την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογικών 

μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος.  

Ως έξυπνη πόλη, ο δήμος θα είναι ένας τόπος όπου οι παραδοσιακές υπηρεσίες θα γίνουν 

πιο αποδοτικές, με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, 

προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων. Προκειμένου να 

υλοποιήσει τα έργα/δράσεις έξυπνης πόλης, πρέπει να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση τους 

από το ΕΣΠΑ, με την κατάθεση τεκμηριωμένης πρότασης/πράξης για την ανάπτυξη 

εφαρμογών και τεχνολογιών ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ. 

Για την ένταξη στο πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δήμων του ΕΣΠΑ, 

απαιτείται η διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που θα υλοποιηθούν με τους όρους 

και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, και ιδίως ως προς την επίτευξη των γενικών 

και ειδικών στόχων και των οροσήμων της. Επομένως  ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και 

προετοιμασία τεκμηριωμένης πρότασης απαιτούν προσαρμογή στις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης, για τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην αξιολόγηση και στην έγκριση 

χρηματοδότησης των παρεμβάσεων. 

Λόγω του ότι η αρμόδια Δ/ση του Δήμου που εξ αντικειμένου και αρμοδιότητας παρέχει 

υποστήριξη στην εκάστοτε εμπλεκόμενη Υπηρεσία που θα κληθεί να ωριμάσει τα 

έργα/δράσεις για χρηματοδότηση, δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη,  καθίσταται 

απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου από εξωτερικό συνεργάτη. Συγκεκριμένα ο 

Δήμος προβλέπεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» Υποέργο …. της Πράξης 

«………………………………………» σε κατάλληλο Σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει ανάλογη εμπειρία 



προκειμένου ο Δήμος να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα για την υλοποίηση των 

έργων/δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Για το σκοπό αυτό, μέσω της  σχετικής παροχής υπηρεσιών, ο Δήμος θα λάβει υπηρεσίες 

Συμβούλου για την δημιουργία και υποβολή φακέλου πρόταση πράξης  δράσεων έξυπνης 

πόλης, που απαιτούν σύνολο ενεργειών κατά την διαδικασία της ένταξης τους στο 

χρηματοδοτικό εργαλείο του  ΕΣΠΑ.  

Η δαπάνη της υπηρεσίας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2022, ανέρχεται στο 

ποσό των ……………… € με Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α: 

 

ΕΤΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

2022 ............. ………….€ 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με αριθμητικούς 

κωδικούς: 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

79411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
2. Πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας  

Η εργασία, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9β του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και θα διενεργηθεί α) έως 

30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118  του Ν. 4412/16 και του 

άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα  και β) άνω των 30.000,00 

ευρώ πλέον ΦΠΑ με διαγωνισμό  του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 για Συμβάσεις Υπηρεσιών 

(υπόδειγμα ΕΑΔΔΗΣΥ).  

 
3.  Σκοπός της παροχής υπηρεσίας 

Η παρεχόμενη υπηρεσία στοχεύει αφενός στη δημιουργία φακέλου με τις επιλεγμένες  

δράσεις ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρουν τον 

δήμο, και αφετέρου να ωριμάσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τον σχεδιασμό δράσεων 

έξυπνης πόλης με τα απαιτούμενα στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στην πρόσκληση, 

ώστε να χρηματοδοτηθούν τα έργα/δράσεις του ∆ήμου …………...  



Η έλλειψη στελεχών, η έλλειψη τεχνογνωσίας και η ελλιπής γνώση των προϋποθέσεων και 

των προαπαιτούμενων της πρόσκλησης έχει ως αποτέλεσμα να υποβάλλονται προτάσεις 

που έχουν ελλείψεις και λανθασμένες στοχεύσεις. Στόχος είναι η δημιουργία του πλαισίου 

και η καθοδήγηση για τον  έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών που 

είναι απαραίτητες για την ωρίμανση σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η υλοποίηση των έργων που θα χρηματοδοτηθούν. 

 

4. Αντικείμενο/μεθοδολογία της παροχής υπηρεσίας 

Αντικείμενο είναι οι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» Υποέργο …. της Πράξης «………………………………………» για διεκδίκηση 

κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, στο προγενέστερο στάδιο της υποβολής της πρότασης και κατά 

την αξιολόγηση του σχετικού φακέλου έως και την υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης, 

σε συμφωνία με τον υποβληθέντα φάκελο.  

Οι εργασίες αυτές είναι πολύπλοκες και υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες από τις 

χρηματοδοτικές αρχές, ενώ απαιτούν ενέργειες λεπτομερέστατου σχεδιασμού πριν την 

σύνταξη της σχετικής πρότασης, καθώς και προγραμματισμού κατά την σύνταξη του 

φακέλου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Στο 

πλαίσιο αυτό δημιουργούνται συνεχείς ανάγκες στην επίλυση και ερμηνεία σχετικών 

ζητημάτων που απαιτούν ανάλογη εμπειρία. 

 

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα αφορούν στα εξής αντικείμενα: 

1. στην εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης για την σύνταξη του φακέλου της πρότασης 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της πρόσκλησης, κατά το στάδιο πριν την υποβολή 

του  

2. στην εκτέλεση συμπληρωματικών ενεργειών που τυχόν απαιτούνται για την πληρότητα  

υποβολής του φακέλου, κατά το στάδιο αξιολόγησης της πράξης για την οριστική ένταξή 

της 

3. στις διαδικασίες που αφορούν ενέργειες υλοποίησης του φακέλου κατά τα στάδια: (α) 

πριν την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, (β) πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την 

ανάδειξη αναδόχου) 

 

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις της 

προτεινόμενης πράξης, την ανάδειξη των προβλημάτων ωρίμανσης και τις προτεινόμενες 



λύσεις, τις προδιαγραφές/απαιτήσεις της προτεινόμενης λύσης και τον προγραμματισμό 

των σχετικών δράσεων όπου απαιτείται κ.λ.π. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι υπηρεσίες συμβούλου αφορούν στα ακόλουθα: 

− Αναλυτικό προσδιορισμό των εργασιών και εγγράφων που απαιτούνται για την 
προετοιμασία πλήρη φακέλου πρότασης.  

− Επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δήμου για την 
επιτυχή και ολοκληρωμένη υποβολή του φακέλου πρότασης.  

− Παρακολούθηση της προετοιμασίας των διαγωνιστικών διαδικασιών για την 
έγκυρη και έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. 

− Παρακολούθηση της πορείας υπογραφής των συμβάσεων, κατάρτιση και 
παρακολούθηση του σχετικού χρονοδιαγράμματος.  

− Εντοπισμό κινδύνων ή αποκλίσεων και λήψη διορθωτικών μέτρων, έλεγχο 
οροσήμων (milestones). 

 

5. Παραδοτέα  

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας πράξης είναι η εκπόνηση τριών Αναλυτικών τετραμηνιαίων 

Εκθέσεων, όπου θα περιγράφονται: 

• Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας του φακέλου  πρότασης δράσεων έξυπνης πόλης 

• Ενέργειες Ωρίμανσης του φακέλου  πρότασης δράσεων έξυπνης πόλης 

• Απαιτήσεις Υλοποίησης  του φακέλου  πρότασης δράσεων έξυπνης πόλης 

Στις Αναλυτικές τετραμηνιαίες Εκθέσεις θα γίνεται αναφορά των υπηρεσιών του 

συμβούλου τόσο σε γενικό επίπεδο της πρότασης/πράξης, όσο και εξειδικευμένα ανά 

δράση που βρίσκεται σε διαδικασία ωρίμανσης/υλοποίησης.  

Επισημαίνεται ότι όλα τα προαναφερόμενα παραδοτέα τελούν υπό την επίβλεψη του 

Δήμου και δεν υποκρύπτουν την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης του Ν.4412/2016. H 

συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας εμπίπτει στις διατάξεις της ενότητας 9β, της παραγράφου 

1, του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 [ ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται 

οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως 

αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, 

έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων 

καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με 

τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών 

υπηρεσιών υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων ] .  



Επίσης η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν εντάσσεται με παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια κατά την έννοια των στοιχείων α ' και β ', 

αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του 

Προσαρτήματος Γ', του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, δηλαδή δεν αφορά μελέτες οι οποίες 

δεν μπορούν να εκπονηθούν  από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής και η αναθέτουσα 

αρχή καταφεύγει σε μελετητές εγγεγραμμένους στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Έργων. 

 

6. Κοστολόγηση Υπηρεσιών 

Η κατανομή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

και η δαπάνη για την κοστολόγηση των υπηρεσιών, εκτιμήθηκε και κατανεμήθηκε δυνάμει 

των Αναλυτικών τετραμηνιαίων Εκθέσεων που έχουν ορισθεί ως παραδοτέα .  

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι για τις ανάγκες υλοποίησης των υπηρεσιών αυτών απαιτείται η 

απασχόληση τουλάχιστον δύο (2) ατόμων ΠΕ στην ομάδα έργου το αντίστοιχο κόστος 

απασχόλησής τους, υπολογισμένο δυνάμει των ανθρωποωρών που θα απαιτηθούν, 

αναλύεται κατωτέρω: 

 
Πίνακας: Ανάλυση Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» Υποέργο …. της Πράξης 
«………………………………………» 
 

Στάδια/παραδοτέα  έργου Διάρ
κεια Άτομα Ειδικότητ

α 
Εργάσιμε
ς ημέρες 

Εργάσι
μες 

Ώρες 

Ανθρω
ποώρε

ς 

Κόστος 
ανθρω
ποώρα

ς  

Σύνολο 
(ευρώ) 

 
1η Τετραμηνιαία Έκθεση  

   
  

Ι. Εκτέλεση ενεργειών 
ωρίμανσης κατά τη φάση 

σύνταξης του φακέλου 
πρότασης. Σύνταξη του 
απαιτούμενου Τεχνικού 

Δελτίου Πράξης. 

..ημέ
ρες 2 

1 
Μηχανικ
ός και 1 
Οικονομ
ολόγος 

     

 
2η Τετραμηνιαία Έκθεση  

  
  

II. Εκτέλεση 
συμπληρωματικών ενεργειών 

ωρίμανσης κατά τη φάση 
αξιολόγησης της πράξης 

..ημέ
ρες 2 

1 
Μηχανικ
ός και 1 
Οικονομ
ολόγος 

     

 
3η Τετραμηνιαία Έκθεση  

   

 III.  Ενέργειες   (α) πριν την 
έγκριση των τευχών 

δημοπράτησης, (β) πριν την 
Υπογραφή Σύμβασης 

…ημ
έρες 2 

 1 
Μηχανικ
ός και 1 
Οικονομ
ολόγος 

     



Σύνολο (12 μήνες)   
 …………………… 

 
 
 
7. Διάρκεια του Έργου 
 
Οι εργασίες του συμβούλου θα παρέχονται για δώδεκα (12) μήνες.  

Με την παρούσα υπηρεσία διασφαλίζεται  η ικανότητα του Δήμου να διεκδικήσει από το 

ΕΣΠΑ την χρηματοδότηση έργων/δράσεων  έξυπνης πόλης για την επίτευξη του ψηφιακού 

μετασχηματισμού του, με την κατάθεση τεκμηριωμένης πρότασης. 

 

…………………………..  …/…/2022 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

………… 

…………………………. 

Συντάθηκε 

………… 

…………………………. 

 

 



 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ  ………………. 

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» Υποέργο …. της 
Πράξης «………………………………………» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€ συμπ. 
Φ.Π.Α.24% 

 

 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος Εργασίας Ποσότητα 
Τιμή Δαπάνη 

Μονάδας σε (€) 
σε (€)   

1 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ» Υποέργο …. της Πράξης 
«………………………………………» 

1   

 ΣΥΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ (24%)    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

…………………………..  …/…/2022 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

………… 

…………………………. 

Συντάθηκε 

………… 

…………………………. 

 



 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ  ………………. 

Αντικείμενο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» Υποέργο …. της 
Πράξης «………………………………………» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: …………….€ συμπ. 
Φ.Π.Α.24% 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει: 

α.  τους συμβατικούς όρους, 

β.  τους όρους τις παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και  

γ.  την τεχνική περιγραφή, καθώς και τις διατάξεις που διέπουν τη σύμβαση βάσει των 
οποίων θα εκτελεστεί η εργασία: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» προϋπολογισμού ………………………€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %). 

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις  των: 

- τον N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 
ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 

-  τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα της 
παραγράφου δ’ του άρθρου 72. 

-  τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 

-  τον Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα 

-  τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με 
το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) 

-  του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

-  του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

-  της 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης ΄΄Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 



Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης . 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α.  Προϋπολογισμός  
β.  Συγγραφή υποχρεώσεων  
γ.  Τεχνική περιγραφή 
  
Άρθρο 4ο : Διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας 
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό 
αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Άρθρο  5ο : Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τους όρους εκτέλεσης 

της εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις τεχνικής περιγραφής. 
2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες 

νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον εργοδότη. 

3. Ο ανάδοχος 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.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και 
στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του 
αιτήματος  

5. Ο ανάδοχος 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. Όλα τα 
παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα 
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.  

6. Ο ανάδοχος 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.  

7. Ο ανάδοχος 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.  
 

Άρθρο 6ο : Έλεγχος Ποιότητας - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
Για την ανωτέρω εργασία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται 
στο Τεύχος: «Τεχνική Έκθεση» . 
 
Άρθρο 7ο : Πληρωμές 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της εργασίας θα γίνεται, ως εξής: 



Α Δόση: 40% του συμβατικού τιμήματος με την παράδοση της 1ης Τετραμηνιαίας 
Έκθεσης.   

Β Δόση: 30% του συμβατικού τιμήματος με την παράδοση της 2ης Τετραμηνιαίας 
Έκθεσης.   

Γ Δόση:  30% του συμβατικού τιμήματος με την παράδοση της 3ης Τετραμηνιαίας 
Έκθεσης  

 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατά το νόμο. 
 
Άρθρο 8ο : 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 9ο : 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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 10ο : Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

…………………………..  …/…/2022 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

………… 

…………………………. 

Συντάθηκε 

………… 

…………………………. 

 


