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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1.ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
2.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
   
3.ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΤΠΗΡΕΙΑ  :  20.000,00 € 
Φ.Π.Α  24%                                      :    4.800,00€ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ              :  24.800,00€ 
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν Οργάνωςθ, Κατάρτιςθ, 
Διερεφνθςθ - Τποςτιριξθ του Διμου Βόλβθσ για τθν εξεφρεςθ χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων περιόδου 2014 – 
2020.  Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 24.800,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 
24% και χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό του Διμου Βόλβθσ για το ζτοσ 2017. 
 
Βαςικό ςτοιχείο τθσ υπθρεςίασ ςυμβοφλου κα είναι θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των διακζςιμων 
χρθματοδοτικϊν πόρων των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Σαμείων προσ όφελοσ του Διμου 
Βόλβθσ. 
 
Η διαχείριςθ του 76% και πλζον του προχπολογιςμοφ τθσ ΕΕ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τισ εκνικζσ και 
περιφερειακζσ αρχζσ μζςω ενόσ ςυςτιματοσ «κοινισ διαχείριςθσ», κατά κφριο λόγο μζςω 5 μεγάλων ταμείων, 
των διαρκρωτικϊν και επενδυτικϊν ταμείων. υλλογικά, τα ταμεία αυτά βοθκοφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ 
ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020. 

τόχοσ τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020 είναι θ προαγωγι μιασ ανάπτυξθσ: ζξυπνθσ, με αποτελεςματικότερεσ 
επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τθν καινοτομία, βιϊςιμθσ, χάρθ ςτθν αποφαςιςτικι μετάβαςθ ςε 
μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα και χωρίσ αποκλειςμοφσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία 
κζςεων εργαςίασ και ςτθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ. Η ςτρατθγικι επικεντρϊνεται ςε πζντε φιλόδοξουσ ςτόχουσ 
ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ καινοτομίασ, τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και του 
κλίματοσ/τθσ ενζργειασ. 

Σα πζντε αυτά μεγάλα ταμεία είναι τα εξισ: 

 Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) – περιφερειακι και αςτικι ανάπτυξθ 

 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) – κοινωνικι ζνταξθ και χρθςτι διακυβζρνθςθ 

 Σαμείο υνοχισ (Σ) – οικονομικι ςφγκλιςθ των λιγότερο αναπτυγμζνων περιφερειϊν 

 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) 

 Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΣΘΑ) 

 

Κάποια άλλα κονδφλια, τα οποία διαχειρίηεται απευκείασ θ ΕΕ, χορθγοφνται υπό μορφι: 

 επιχορθγιςεων για ςυγκεκριμζνα ζργα που εντάςςονται ςε πολιτικζσ τθσ ΕΕ, ςυνικωσ μετά από 
δθμόςια προκιρυξθ, γνωςτι ωσ «πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων». Ζνα τμιμα αυτισ τθσ 
χρθματοδότθςθσ προζρχεται από τθν ΕΕ και ζνα άλλο από άλλεσ πθγζσ. 
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 ςυμβάςεων που ςυνάπτουν τα όργανα τθσ ΕΕ για τθν αγορά υπθρεςιϊν, προϊόντων ι ζργων που 
χρειάηονται για τθ λειτουργία τουσ π.χ. εκπόνθςθ μελετϊν, παροχι κατάρτιςθσ, διοργάνωςθ ςυνεδρίων, 
προμικεια εξοπλιςμοφ ΣΠ. Οι ςυμβάςεισ ανατίκενται μζςω προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν. 

 

Η εφρεςθ των κατάλλθλων ανά περίπτωςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων, ο ςυνδυαςμόσ τουσ και θ ςυγγραφι, 

ςυντονιςμόσ, παρακολοφκθςθ και εκπόνθςθ προτάςεων δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ και απαιτείται θ παροχι 

ςυνεχϊν ςυμβουλϊν προσ τισ υπθρεςίεσ του διμου για τθν Οργάνωςθ, Κατάρτιςθ, Διερεφνθςθ – Τποςτιριξθ 

προκειμζνου μία ςειρά ενεργειϊν να υλοποιοφνται με ορκό τρόπο για να ζχουν το μζγιςτο δυνατό αποτζλεςμα. 

 

Ιδιαίτερθ δραςτθριοποίθςθ απαιτείται όςον αφορά και ςτα ανταγωνιςτικά χρθματοδοτικά προγράμματα όπωσ : 

HORIZON 2020, LIFE, INTERREG, κλπ. 

 

Οι Ευρωπαϊκζσ χρθματοδοτιςεισ μποροφν να προςφζρουν ευκαιρίεσ για τθν εκπόνθςθ ζργων και δράςεων για 

το Διμο Βόλβθσ. Δεδομζνου ότι ο Διμοσ Βόλβθσ ςτοχεφει ςτρατθγικά ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων και ενζργειασ 

και ςτθ βζλτιςτθ διαχείριςι τουσ, είναι ςθμαντικό να καταςτρωκεί ζνα αποτελεςματικό  ςχζδιο χριςθσ των 

διακζςιμων χρθματοδοτικϊν εργαλείων ιδιαίτερα ςτουσ προαναφερόμενουσ τομείσ. 

 

Οι υπθρεςίεσ ςυμβοφλου για τθν πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων κα πρζπει να 

ςυνδυάηουν αξιόλογθ επαγγελματικι εμπειρία, εμπειρία ςτθ ςφναψθ επιτυχϊν ςυνεργαςιϊν, ικανότθτα 

μεταφοράσ καλϊν πρακτικϊν που να ζχουν εφαρμοςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ και παράλλθλα ικανότθτεσ  & πολυετι 

εμπειρία ςτθ ςυγγραφι χρθματοδοτικϊν προτάςεων. Για τον λόγο αυτό ςτθν ομάδα ζργου κα πρζπει να 

περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτελζχθ: 

- Ζνασ πτυχιοφχοσ Π.Ε. Οικονομολόγοσ με τουλάχιςτον 10ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία, με 

τουλάχιςτον μία ςφναψθ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ με Ελλθνικι Εταιρεία με 10 ζτθ εμπειρία ςτον τομζα 

των ζργων - υποδομϊν ι υπθρεςιϊν και διαχείριςθσ ενζργειασ και πόρων και τουλάχιςτον μία ςφναψθ 

ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ με αλλοδαπι εταιρεία με τουλάχιςτον 10 ζτθ εμπειρία ςτον τομζα των ζργων – 

υποδομϊν ι υπθρεςιϊν και διαχείριςθσ ενζργειασ και πόρων. 

- Ζνασ πτυχιοφχοσ Π.Ε., κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςε κζματα βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ ι/και διοίκθςθσ επιχειριςεων, με τουλάχιςτον 15ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία που να 

ζχει ςυμμετάςχει τα τελευταία 5 χρόνια ςτθ ςυγγραφικι ομάδα τουλάχιςτον 5 ευρωπαϊκϊν 

χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων: Horizon2020 και διαςυνοριακϊν ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

ΙΝΣERREG. 

 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ 

ομάδασ ζργου, ςυνοδευόμενα από τα απαραίτθτα αποδεικτικά ζγγραφα και από Τπεφκυνθ Διλωςθ κάκε 

μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ τουσ, κακϊσ και 

δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ υπό τθν μορφι Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε περίπτωςθ που πρόκειται για εξωτερικοφσ 

ςυνεργάτεσ. 

 

Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των δθλϊςεων με 

απευκείασ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ  και πρόςωπα που αναφζρονται ςε αυτζσ. 

 

Παραδοτζο τθσ υπθρεςίασ ςυμβοφλου είναι: 

1) υνεργαςία με τθ Διοίκθςθ και τα υπθρεςιακά ςτελζχθ του Διμου Βόλβθσ για τθν πλθρζςτερθ και 
ορκότερθ Οργάνωςθ, Κατάρτιςθ, Διερεφνθςθ και Τποςτιριξθ των προςκλιςεων των χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων που μπορεί να διεκδικιςει ο Διμοσ Βόλβθσ. 

2) φνταξθ και υποβολι χρθματοδοτικϊν προτάςεων. 
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 ταυρόσ,   28/02/2017 
  

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
 
 

Ευαγγελία Καπετανικόλα 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 
 

 

 
 
 

ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  
 
 
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο Συγγραφήσ 
 
α) Η εφρεςθ των κατάλλθλων ανά περίπτωςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων, ο ςυνδυαςμόσ τουσ και θ 

ςυγγραφι, ςυντονιςμόσ, παρακολοφκθςθ και εκπόνθςθ προτάςεων δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ και απαιτείται 

θ παροχι ςυνεχϊν ςυμβουλϊν προσ τισ υπθρεςίεσ του διμου για τθν Οργάνωςθ, Κατάρτιςθ, Διερεφνθςθ – 

Τποςτιριξθ προκειμζνου μία ςειρά ενεργειϊν να υλοποιοφνται με ορκό τρόπο για να ζχουν το μζγιςτο 

δυνατό αποτζλεςμα. 

 

Οι Ευρωπαϊκζσ χρθματοδοτιςεισ μποροφν να προςφζρουν ευκαιρίεσ για τθν εκπόνθςθ ζργων και δράςεων 

για το Διμο Βόλβθσ. Δεδομζνου ότι ο Διμοσ Βόλβθσ ςτοχεφει ςτρατθγικά ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων και 

ενζργειασ και ςτθ βζλτιςτθ διαχείριςι τουσ, είναι ςθμαντικό να καταςτρωκεί ζνα αποτελεςματικό  ςχζδιο 

χριςθσ των διακζςιμων χρθματοδοτικϊν εργαλείων ιδιαίτερα ςτουσ προαναφερόμενουσ τομείσ. 

 

Οι υπθρεςίεσ ςυμβοφλου για τθν πλθρζςτερθ αξιοποίθςθ των χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων κα πρζπει να 

ςυνδυάηουν αξιόλογθ επαγγελματικι εμπειρία, εμπειρία ςτθ ςφναψθ επιτυχϊν ςυνεργαςιϊν, ικανότθτα 

μεταφοράσ καλϊν πρακτικϊν που να ζχουν εφαρμοςτεί ςε άλλεσ χϊρεσ και παράλλθλα ικανότθτεσ  & 

πολυετι εμπειρία ςτθ ςυγγραφι χρθματοδοτικϊν προτάςεων. Για τον λόγο αυτό ςτθν ομάδα ζργου κα 

πρζπει να περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτελζχθ: 

- Ζνασ πτυχιοφχοσ Π.Ε. Οικονομολόγοσ με τουλάχιςτον 10ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία, με 

τουλάχιςτον μία ςφναψθ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ με Ελλθνικι Εταιρεία με 10 ζτθ εμπειρία ςτον 

τομζα των ζργων - υποδομϊν ι υπθρεςιϊν και διαχείριςθσ ενζργειασ και πόρων και τουλάχιςτον μία 

ςφναψθ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ με αλλοδαπι εταιρεία με τουλάχιςτον 10 ζτθ εμπειρία ςτον τομζα 

των ζργων – υποδομϊν ι υπθρεςιϊν και διαχείριςθσ ενζργειασ και πόρων. 

- Ζνασ πτυχιοφχοσ Π.Ε., κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςε κζματα βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ ι/και διοίκθςθσ επιχειριςεων, με τουλάχιςτον 15ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία και 

να ζχει ςυμμετζχει τα τελευταία 5 χρόνια ςτθ ςυγγραφικι ομάδα τουλάχιςτον 5 ευρωπαϊκϊν 

χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων: Horizon2020 και διαςυνοριακϊν ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων. 
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Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ 

ομάδασ ζργου, ςυνοδευόμενα από τα απαραίτθτα αποδεικτικά ζγγραφα και από Τπεφκυνθ Διλωςθ κάκε 

μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ τουσ, κακϊσ και 

δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ υπό τθν μορφι Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςε περίπτωςθ που πρόκειται για εξωτερικοφσ 

ςυνεργάτεσ. 

 

Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των δθλϊςεων με 

απευκείασ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ  και πρόςωπα που αναφζρονται ςε αυτζσ. 

 

Παραδοτζο τθσ υπθρεςίασ ςυμβοφλου είναι: 

1) υνεργαςία με τθ Διοίκθςθ και τα υπθρεςιακά ςτελζχθ του Διμου Βόλβθσ για τθν πλθρζςτερθ και 
ορκότερθ Οργάνωςθ, Κατάρτιςθ, Διερεφνθςθ και Τποςτιριξθ των προςκλιςεων των χρθματοδοτικϊν 
εργαλείων που μπορεί να διεκδικιςει ο Διμοσ Βόλβθσ. 

2) φνταξθ και υποβολι χρθματοδοτικϊν προτάςεων. 

 
β)  Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 20.000,00 ευρώ 
προςτικζμενου και του Φ.Π.Α.24% ήτοι ποςόν 4.800,00 ευρώ  η ςυνολική δαπάνη ανζρχεται ςτο ποςό των 
24.800,00 ευρώ. 
  
Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 

Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 86, τθσ παρ. 2 και 4 του άρκρου 209 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 273 του 

Ν.3463/2006. 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 

4. Σθν υπϋ αρικ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεφχοσ Β) απόφαςθ Τπ. Οικονομικϊν, με 

τθν οποία αναπροςαρμόςτθκαν εκ νζου τα όρια για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν 

προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων. 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 20 παραγ.13 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ 

αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν» με το οποίο 

προςτίκενται οι παραγ.9 και 10 ςτο άρκρο 209 του Ν.3463/06. 

7. Σθν Εγκφκλιο 5/2009 (Α.Π.7243/5-2-2009) του ΤΠΕΔΔΑ «παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των 

διατάξεων των άρκρων 18,20 και 21 του Ν.3731/2008 ςε κζματα ζργων και υπθρεςιϊν των Ο.Σ.Α. Αϋ 

Βακμοφ». 

8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 157 του Ν.4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014). 

9. Σθσ εγκυκλίου του Τπουργείου Οικονομικϊν: 100702 Αρ. Πρωτ. 32356 ΕΤΑΑΠ 1657 τθσ 23.06.2009. 

10. Σισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ (εφόςον δεν 

περιλαμβάνονται), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 
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ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 

ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω 

και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 
 ΑΡΘΡΟ  3ο 

Εγκφκλιοι - Προδιαγραφζσ- Συμβατικά Στοιχεία 
 
υμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

a) φμβαςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν 

b) Απόφαςθ Αρμοδίου Οργάνου 

c) Σεχνικι Περιγραφι –Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

d) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ  

e) υγγραφι Τποχρεϊςεων 

 
Άρθρο 4ο 
Προθεςμία Περαίωςησ 

Η προκεςμία περαίωςθσ τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ςε ζξι (6) μήνεσ από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ. Ο 
χρόνοσ εγγφθςθσ μετά τθ πάροδο του οποίου ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι τθσ ενζργειασ, μετροφμενοσ 
από τθν θμερομθνία τθσ προςωρινισ παραλαβισ αυτϊν κα κακοριςκεί από τθν προςφορά του αναδόχου. 
 
Άρθρο 5ο  
Προβλήματα-Αςτοχίεσ υλοποίηςησ 
 
Εάν θ εκτζλεςθ τθσ ενζργειασ δεν ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ ςφμβαςθσ ι εμφανίηει ελαττϊματα ι 
κακοτεχνίεσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει ι να βελτιϊςει αυτζσ ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Άρθρο 6ο  
Πληρωμζσ 
 
Για τθν παροχι τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςτο ποςό των 20.000,00 €, 
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται τμθματικά και φςτερα από 
τθν ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του εντολοδόχου ωσ εξισ: 

o Σο 20% τθσ ςφμβαςθσ μετά το πζρασ 30 θμερϊν. 

o Σο 40% τθσ ςφμβαςθσ μετά το πζρασ του 1ου τριμινου τθσ ςφμβαςθσ, 

o Σο 40% ςφμβαςθσ μετά τθ διενζργεια τθσ παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ. 

το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Η αμοιβι δεν 
υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

 
Άρθρο 7ο  
Φόροι –Τζλη-Κρατήςεισ 
 
Ο Ανάδοχοσ πρζπει να γνωρίηει ότι υπόκειται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ και 
κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
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Άρθρο 8ο  

Ανωτζρα βία 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και 
εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε 
θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του 
εντολοδόχου κ.α. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να 
ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο 
μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

 

Άρθρο 9ο  

Χρόνοσ εκτζλεςησ 
 
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ ορίηεται: από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ μζχρι το τζλοσ τθσ προκεςμίασ περαίωςθσ, 
όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ. Η προςωρινι παραλαβι ενεργείται από τθ αρμόδια επιτροπι. Εάν 
κατά τθν παραλαβι διαπιςτωκοφν ελαττϊματα θ επιτροπι μπορεί να ενεργιςει τθν τακτοποίθςθ αυτϊν ςε 
βάροσ και λογαριαςμό του αναδόχου κατά τον προςφορότερο τρόπο, για τισ ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα τθσ 
«υπθρεςίασ». 

 
Άρθρο 10ο  
Υπογραφή ςφμβαςησ 
 
Ο ανάδοχοσ που κατακυρϊκθκε θ υπθρεςία υποχρεοφται εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία προκεςμία να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ αρχίηει 
από τθν εκπνοι αυτισ τθσ προκεςμίασ. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ που κατοχυρϊκθκε θ 
υπθρεςία δεν προςζλκει μζςα ςτθν προαναφερόμενθ χρονικι προκεςμία να υπογράψει τθν ςχετικι 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτι με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου. 

 
 
 
 
 
 

 ταυρόσ,   28/02/2017 
  

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
 
 
 

Ευαγγελία Καπετανικόλα 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 
 

 
 
 
 
 

ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                                          
Σαχ. Δ/νςη: ταυρόσ Θεςςαλονίκησ 
  57014 Θεςςαλονίκη 
 

Σίτλοσ: “ Τπηρεςίεσ ςυμβοφλου για την 
Οργάνωςη, Κατάρτιςη, Διερεφνηςη - 
Τποςτήριξη του Δήμου Βόλβησ για την 
εξεφρεςη χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
περιόδου 2014 – 2020” 
 

Χρηματοδότηςη : Κδιοι Πόροι    

 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ € ΑΘΡΟΙΜΑ € 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΤΜΒΟΤΛΟΤ: «για την 
Οργάνωςη, Κατάρτιςη, 
Διερεφνηςη - 
Τποςτήριξη του Δήμου 
Βόλβησ για την 
εξεφρεςη 
χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων 
περιόδου 2014 – 2020» 

Κατ’ αποκοπι 20.000,00 20.000,00 

 
φνολο : 20.000,00 

                                          ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 14999,17    

φνολο με 
ςτρογγυλοποίθςθ 

20.000,00 

Φ.Π.Α. 24 % : 4.800,00 

υνολικι 
προχπολογιςκείςα 
δαπάνθ 

24.800,00 

 
 

 ταυρόσ,  28/02/2017 
  

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
 
 
 

Ευαγγελία Καπετανικόλα 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 
 

 
 
 
 
 

ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 
ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΒΗ 
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