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1. ΑΝΑΛΤΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ  

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η παξνχζα έθζεζε πξνδηαγξαθψλ αθνξά ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο θαη επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ησλ Τπνέξγσλ 5-9 ηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΑ 2014-

2020 Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηρηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Βφιβεο», πξνυπνινγηζκνχ 43.400,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α (24%). Η παξνρή ησλ σο άλσ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 2 ηεο αλσηέξσ Πξάμεο θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 100% απφ ην ΠΓΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θσδηθφ Α Δ1191θαη ελάξηζκν 2019Δ11910068. 

 

Ο Γήκνο Βφιβεο ππέβαιε ηελ πξφηαζε κε ηίηιν «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Βφιβεο», ζην πιαίζην 

ηεο Γξάζεο κε Α/Α ΟΠ 2658 θαη ηίηιν «Έμππλα Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» κε ζπλδηθαηνχρν ηεο πξάμεο ην 

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΔΔΘ). Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Αλνηθηνχ Κέληξνπ Δκπνξίνπ έγηλε 

γηα ηελ θσκφπνιε ηνπ ηαπξνχ, θαη κε ηξφπν ψζηε απηφ λα εληάζζεηαη νκαιά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνλ 

ππάξρνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο, ε πεξηνρή κειεηήζεθε απφ ηελ αλαπηπμηαθή, πνιενδνκηθή, 

ρσξνηαμηθή θαη θπθινθνξηαθή ζθνπηά, αιιά θαη κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν θαη επηζπκεηφ ραξαθηήξα – ηνπηθφ 

branding. Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πξνθχπηεη φηη ν ραξαθηήξαο ησλ παξεκβάζεσλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ θαη ηνπ Αλνηθηνχ Κέληξνπ Δκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζην ηαπξφ πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Ο ηαπξφο πξνζειθχεη 

απμαλφκελν αξηζκφ επηζθεπηψλ, εηδηθά θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, φκσο ε εηθφλα ηφζν ηνπ δεκφζηνπ 

ρψξνπ ζε πνιιά ζεκεία φζν θαη ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ δελ είλαη αξθεηά ειθπζηηθή γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ. Οη ππνδνκέο ηνπ δεκφζηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ παξνπζηάδνπλ 

θζνξέο, αλεπάξθεηεο, αζπλέρεηεο ελψ νη εκπνξηθνί δξφκνη είλαη αλνκνηνγελείο θαη δε δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ 

ζπλερνχο. Η εληαγκέλε πξάμε ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε ην ρήκα λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη λα δψζεη ψζεζε ζηελ εκπνξηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηαπξνχ. 

Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο Αλνηθηνχ Κέληξνπ Δκπνξίνπ Γήκνπ Βφιβεο, επηδηψθεηαη ε πξνψζεζε κηαο 

ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο ζην ηαπξφ, πνπ απνηειεί θαη ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, κέζσ 

παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, θνηλψλ αηζζεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη κέζσ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο. Άκεζνο ζηφρνο ηεο Πξάμεο είλαη ε ηφλσζε ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ θαη ε 

γεληθφηεξε αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. Η εγθεθξηκέλε πξάμε 

δηαξζξψλεηαη: α) ζε 9 Τπνέξγα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη β) 10 Τπνέξγα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Θεζζαινλίθεο. Αλαιπηηθφηεξα ηα έξγα πνπ ζα πινπνηήζεη ν Γήκνο Βφιβεο (Γηθαηνχρνο) έρνπλ σο εμήο:  

 Τπνέξγν 1. πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ Πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέινπ ηεο πξφηαζεο.  





 

 Τπνέξγν 2. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.  

 Τπνέξγν 3. Γηακφξθσζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο Γεκαξρείνπ ηαπξνχ.  

 Τπνέξγν 4: Αλαβάζκηζε Τπαίζξησλ ρψξσλ ηαπξνχ.  

 Τπνέξγν 5. Αλαβάζκηζε νδνθσηηζκνχ. Αλνηθηφο δηαγσληζκφο  

 Τπνέξγν 6. Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε ηαζκψλ Κνηλφρξεζησλ Πνδειάησλ.  

 Τπνέξγν 7. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

 Τπνέξγν 8. Πξνκήζεηα Ηιεθηξηθνχ απνξξηκκαηνθφξνπ.  

 Τπνέξγν 9. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θαη πιαηθφξκαο έμππλεο πφιεο θαη «βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο».  

 

1.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Η παξνχζα έθζεζε πξνδηαγξαθψλ ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη αληηθείκελφ 

ηεο αποηελεί η παποσή εξειδικεςμένων ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ ηων απμόδιων διεςθύνζεων ηος Γήμος 

Βόλβηρ ζηοςρ ηομείρ ωπίμανζηρ, διασείπιζηρ και παπακολούθηζηρ ηων Τπόεπγων ηηρ εν θέμαηι 

ππάξηρ. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο απνηειεί ε ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα, ν χκβνπινο ζα ππνζηεξίμεη ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζηελ νξζή εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ πξνηείλνληαο ιχζεηο, 

ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηελ εχξπζκε πινπνίεζε ησλ ππνέξγσλ θαη ζπληάζζνληαο ηηο απαηηνχκελεο εθζέζεηο 

γηα ηελ πξφβιεςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

 

Α. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ κειεηψλ - εθζέζεσλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ 

Τπνέξγσλ 5-9 θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο, 

Β. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε εμέιημεο ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζίσλ ησλ Τπνέξγσλ 5-9 θαη  

Γ. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ Τπνέξγσλ 5-9. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα παξάζρεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, αθνξνχλ θαη‟ 

ειάρηζην ζηα αθφινπζα:  

 

 

 

 

 

 





 

ΦΑΖ Α.  

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο αγνξάο γηα θάζε 

ππνέξγν μερσξηζηά θαη ππνζηήξημε ζηε ζπγγξαθή πίλαθα ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ (Πίλαθαο 

πκκφξθσζεο) γηα θάζε πξνκήζεηα ή ππεξεζία. 

 πγθέληξσζε φινπ ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ πιηθνχ ζχκθσλα κε 

ηα πξφηππα ηεο ΔΑΓΓΗΤ θαη ηνπ αξκφδηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.   

 Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ζηελ θαηαρψξηζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ησλ Τπνέξγσλ ζην 

Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ θαη ζην ΔΗΓΗ.  

 χληαμε Δθζέζεσλ Πεπξαγκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ σξίκαλζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ δεκφζησλ 

δηαγσληζκψλ θάζε Τπνέξγνπ (φηαλ νινθιεξσζνχλ). 

 

Παπαδοηέα Α θάζηρ:  

1. Τλικό ππαγμαηοποιούμενηρ έπεςναρ αγοπάρ για κάθε Τποέπγο 

2. Δκθέζειρ Πεππαγμένων αναθοπικά με ηην ωπίμανζη και πποεηοιμαζία ηων δημόζιων 

διαγωνιζμών κάθε Τποέπγος (ηοςλάσιζηον 5). 

 

ΦΑΖ Β. 

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ εθάζηνηε Δπηηξνπψλ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαζ‟ φιε ηε ρξνληθή 

δηάξθεηα εμέιημεο ησλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ θαη ππνζηήξημε ζηελ παξνρή δηεπθξηληζηηθψλ 

απφςεσλ φπνπ ζα απαηηεζνχλ. 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηαρείξηζε θαη επηζηεκνληθή 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ θάζε Τπνέξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ.  

 Πιήξεο ππνζηήξημε ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα 

Υξεκαηνδφηεζεο ηφζν ζε επίπεδν ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ (π.ρ. δηαηήξεζε θαη 

ελεκέξσζε Φαθέινπ Πξάμεο, έγθαηξε ειεθηξνληθή θαη έληππε ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ θάζε 

θνξά εληχπσλ, ζπιινγή απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ / παξαζηαηηθψλ γηα ππνβνιή θιπ.), φζν θαη ζε 

επίπεδν νξζήο ζχληαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνβαιιφκελσλ εληχπσλ (π.ρ. Σερληθά Γειηία 

Τπνέξγσλ, Γειηία Παξαθνινχζεζεο Πξνφδνπ Πξάμεο θαη Τπνέξγσλ, αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο 

Πξάμεο). 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θάζε Τπνέξγνπ. Έγθαηξε 

έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ Γήκνπ γηα ηηο δηαπηζηνχκελεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη αηηηνιφγεζή 

ηνπο. Έγγξαθε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ άξζε ησλ αηηηψλ ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηελ 

επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Καηαγξαθή θαη έγγξαθε αλαθνξά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά 

ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε Τπνέξγνπ. Έγγξαθε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

 χληαμε δηκεληαίσλ Δθζέζεσλ Πεπξαγκέλσλ (δηαθνξεηηθψλ γηα θάζε Τπνέξγν) ζηηο νπνίεο ζα 

αλαθέξνληαη φιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο 





 

ζχκβαζεο ηνπ απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θάζε Τπνέξγνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθάζηνηε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (ελδεηθηηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη ζε 6 κήλεο). 

Γηαρσξηζκφο ηνπο ζε ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε ηελ παξαθνινχζεζε/δηαρείξηζε ηεο Πξάμεο (π.ρ. 

ππνβνιή πξνβιεπφκελσλ εγγξάθσλ απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο) θαη ζε ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ Τπνέξγσλ. 

 

  Παπαδοηέα Β θάζηρ:  

1. Έγγπαθερ αναθοπέρ για κάθε Τποέπγο αναθοπικά με ηην ηήπηζη ηος σπονοδιαγπάμμαηορ 

καηά ηη διαγωνιζηική διαδικαζία 

2. Γιμηνιαίερ Δκθέζειρ Πεππαγμένων ζηιρ οποίερ θα αναθέπονηαι όλερ οι ενέπγειερ πος έσοςν 

ππαγμαηοποιηθεί από ηον Ανάδοσο ζηο πλαίζιο ηηρ ζύμβαζηρ ηος (5 εκθέζειρ / δίμηνο 

εκάζηοηε ζύμβαζηρ = 5*3 δίμηνα = 15) 

 

ΦΑΖ Γ. 

 Παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ θάζε Τπνέξγνπ θαη ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

ζηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ αηηεκάησλ ρξεκαηηθψλ θαηαλνκψλ. 

 χληαμε Δθζέζεσλ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (δηαθνξεηηθψλ γηα θάζε Τπνέξγν) θαη αλαθνξψλ γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ. 

 Τπνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηελ ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ 

Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ κεηά απφ θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε πιεξσκή πξνο ην Αλάδνρν ζρήκα. 

 χληαμε ηειηθήο απνινγηζηηθήο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ (γηα θάζε Τπνέξγν), κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ή ζπκβαζηνπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ. 

 Δλ γέλεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε 

θάζε Τπνέξγνπ. 

 

Παπαδοηέα Γ θάζηρ:  

Απολογιζηικέρ Δκθέζειρ Πεππαγμένων ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος οικονομικού ανηικειμένος για 

κάθε Τποέπγο (ζςνολικά 5). 

 

1.3 ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ  

Όπσο αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηηο επηκέξνπο Φάζεηο Τινπνίεζεο (Α, Β & Γ) θαη κε δεδνκέλα: 

 Σελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

 Σελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο 

 Σν γεγνλφο φηη έρεη αλαγλσξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο ππεξεζίαο ππνζηήξημεο πινπνίεζεο ηεο 

πξάμεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ Τπνέξγνπ (Τπνέξγν 2) 

Καη πξνθεηκέλνπ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ 





 

εμσηεξηθφ χκβνπιν πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ λα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε 

θαη εκπεηξία ζε έλα εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν φπσο απηφ ηεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηφζν ηνπ 

θπζηθνχ φζν θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ην ΔΠΑ 2014-2020 

πξάμεο. 

  

Αλαιπηηθφηεξα νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη γλψζε :  

 Θεκάησλ ζρεδηαζκνχ κεζνδνινγίαο θαη εξγαιείσλ αμηνπνίεζεο θαη πηνζέηεζεο ζπζηεκάησλ 

εθαξκνγψλ έμππλεο πφιεο ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (π.ρ. ζπζηήκαηα ηειε-

ειέγρνπ θαη ηειεδηαρείξηζεο ελέξγεηαο)  

 Θεκάησλ ζρεδηαζκνχ έμππλεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 

 

1.4 ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο Οκάδα Έξγνπ 

κε ηελ απαηηνχκελε ηερληθή θαηάξηηζε θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ ψζηε λα θέξεη ζε πέξαο ην έξγν απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. Λφγσ 

ηεο θξηζηκφηεηαο ηεο έγθαηξεο θαη απξφζθνπηεο πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη 

ηαπηφρξνλα ηεο απαξέγθιηηεο ηήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ησλ έξγσλ ηνπ ΔΠΑ, ν Αλάδνρνο 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο  πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα εμαηξεηηθά κεγάιε εκπεηξία γηα ηελ πιήξε θαη  

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ δηαρείξηζεο, φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο έξγσλ ηνπ ΔΠΑ. 

 

Ζ Ομάδα έπγος θα ππέπει να αποηελείηαι από : 

 Έλαλ (1) ππεχζπλν νκάδαο έξγνπ, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη ηελ νκάδα έξγνπ θαη ζα έρεη ηε ζπλνιηθή 

επζχλε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. Ο ππεχζπλνο έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, κε απνδεδεηγκέλε δεθαεηή (10) 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα ηερληθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ΟΣΑ Α‟ ή Β΄ βαζκνχ. 

 Έλα (1) ζηέιερνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ), 

κε απνδεδεηγκέλε δεθαεηή (10) επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξγα ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ.  

 Έλα (1) ζηέιερνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) 

εηδηθφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ή Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ, κε 

απνδεδεηγκέλε επηαεηή (7) επαγγεικαηηθή εκπεηξία, εηδηθή εκπεηξία θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ζηε δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε έξγσλ. 

 Έλα (1) ζηέιερνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) 

εηδηθφηεηαο Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ ή Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ή Υσξνηάθηε Μεραληθνχ, κε 





 

απνδεδεηγκέλε ηξηεηή (3) επαγγεικαηηθή εκπεηξία, εηδηθή εκπεηξία ζηνλ επηρεηξεζηαθφ αλαπηπμηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ΟΣΑ Α‟ ή Β΄ βαζκνχ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Έλα (1) ζηέιερνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηίηιν ζπνπδψλ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) 

νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή (3) εκπεηξία ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε δηαγσληζκψλ, ππνβνιή θαη δηαρείξηζε ηερληθψλ 

δειηίσλ παξαθνινχζεζεο έξγσλ. 

 

Όινη νη ηίηινη ζπνπδψλ κπνξνχλ λα είλαη ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 

Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα πξνηείλνπλ ην θαηάιιειν 

νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή, πνηνηηθά νξζή 

θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

 Να έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπκβάζεηο ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία (2017-2019). πλαθέο αληηθείκελν ζεσξείηαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ / ππνζηήξημεο πξνο ΟΣΑ Α‟ ή Β΄ βαζκνχ γηα ηελ επηηπρή ππνβνιή πξφηαζεο ή 

δηαρείξηζεο πξάμεο ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑλΔΚ 2014-2020. Πξνο απφδεημε νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ηηο νηθείεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο κε ηνλ ΟΣΑ Α‟ ή Β‟ βαζκνχ θαη ηηο 

αληίζηνηρεο απνθάζεηο έληαμεο ησλ πξάμεσλ. 

 Να έρνπλ νινθιεξψζεη  επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζπκβάζεηο ππνζηήξημεο πινπνίεζεο ή/θαη 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ή/θαη παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ρξεκαηνδνηνπκέλνπ απφ Δπξσπατθνχο ή/θαη απφ εζληθνχο ή/θαη απφ επξσπατθνχο θαη εζληθνχο 

πφξνπο πξνγξάκκαηνο ή/θαη έξγνπ ή/θαη πξάμεο σο πάξνρνο ππεξεζηψλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

(2015-2019). 

 Να δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηε ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε (πξνεηνηκαζία ζρεδίσλ δηαθεξχμεσλ, 

ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο) θνξέσλ ζε ζέκαηα δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ 

δηαγσληζκψλ άλσ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016, έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ ππνζηήξημε γηα 

πξνεηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δηαγσληζκψλ άλσ ησλ νξίσλ πξνκεζεηψλ ή/θαη 

ππεξεζηψλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2017-2019) ζην πιαίζην  ηνπ Ν.4412/2016. 

 Να έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν 

ην ζρεδηαζκφ „έμππλεο πφιεο‟ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2015-2019). 

 Να δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2015 αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε, δηνίθεζε 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη κε παξνρή ζπκβνπιψλ ζε δεκφζηνπο θνξείο. 

 





 

1.5 ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο, ήηνη ηελ 31/12/2021 ή νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία ιήμεο 

έξγνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο. Ο αλάδνρνο ζην πέξαο ηεο ζα ππνβάιιεη 

Απνινγηζηηθή Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ηξεηο ελφηεηεο:   

ΔΝΟΣΖΣΑ Α. Έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηελ σξίκαλζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ 

δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Τπνέξγσλ 5-9, 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β. Έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ηηο Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε εμέιημεο ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Τπνέξγσλ 5-9 θαη  

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ. Έθζεζε πεπξαγκέλσλ γηα ηηο Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ζηελ νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

ρξεκαηνξξνψλ ησλ Τπνέξγσλ 5-9. 

 

 

    ΣΑΤΡΟ, 23-04-2020          ΣΑΤΡΟ, 30-04-2020        ΣΑΤΡΟ, 30-04-2020 

         ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

         Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΣΟΠΙΚΗ & ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

   ΣΜΗΜ. Γ/ΝΗ  ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΟΠ. &  

             ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΣ.      

 
   
   
    Καπεηαληθφια Δπαγγειία        Καινζηχπε Ισάλλα Θαλάζεο Γεξάζηκνο  

   Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ.    Π.Δ. – Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Γαζνιφγνο Πεξηβαιινληνιφγνο Π.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 

2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
ΔΙΓΟ 

 

 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ € 

 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Α’ ΦΑΖ 

ΔΚΘΔΔΙ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ 

ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ  

ΓΗΜΟΙΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ  

ΣΔΜ. 5,00 

 

3.500,00 

 

 

17.500,00 

 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Β’ ΦΑΖ 

ΓΙΜΗΝΙΑΙΔ ΔΚΘΔΔΙ 

ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

(5 ΤΠΟΔΡΓΑ * 

ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 3 

ΓΙΜΗΝΙΑΙΔ ΔΚΘΔΔΙ) 

ΣΔΜ 15 900,00 13.500,00 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Γ’ ΦΑΖ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ 

ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΣΔΜ 5,00 800,00 4.000,00 

    

χλνιν 

 

35.000,00 

    

Φ.Π.Α. 24% 

 

8.400,00 

    

Γελ. χλνιν 

 

43.400,00 

    ΣΑΤΡΟ, 23-04-2020          ΣΑΤΡΟ, 30-04-2020        ΣΑΤΡΟ, 30-04-2020 

         ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

         Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΣΟΠΙΚΗ & ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

   ΣΜΗΜ. Γ/ΝΗ  ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΟΠ. &  

             ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΣ.      

 
   
   
    Καπεηαληθφια Δπαγγειία        Καινζηχπε Ισάλλα Θαλάζεο Γεξάζηκνο  

   Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ.    Π.Δ. – Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Γαζνιφγνο Πεξηβαιινληνιφγνο Π.Δ. 

   





 

3. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο θαη επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ησλ Τπνέξγσλ 5-9 ηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΑ 2014-

2020 Πξάμεο κε ηίηιν «Ανοισηό Κένηπο Δμποπίος Γήμος Βόλβηρ», πξνυπνινγηζκνχ 43.400,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α (24%). Η παξνρή ησλ σο άλσ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 2 ηεο αλσηέξσ Πξάμεο θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 100% απφ ην ΠΓΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θσδηθφ Α Δ1191θαη ελάξηζκν 2019Δ11910068. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Β/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».  

 Ο Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 26, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” 

θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Ο Ν. 4250/2014 (Φ.Δ.Κ. 74/Α'/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 ( ΦΔΚ Α 147/8-8-2016 ) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ».  





 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ Α 133/19-07-2018) Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»). 

 Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 Σελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί «έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηξφπνπ 

εθηέιεζεο, θαη θαζνξηζκνχ φξσλ δηαθήξπμεο, ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

«ΑΝΟΙΥΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ»». 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

 

3.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

Τπνέξγσλ 5-9, παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

3.2 Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ Πξνζθνξά ηνπ, 

επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, 

ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο 

εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε.   

 

3.3 ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ 





 

απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο 

απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

3.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη έλαληη ηεο 

Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη λα παξέρεη ζ‟ απηήλ ην απαξαίηεην 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ.  

 

3.5 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε 

Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ζα είλαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ νηθεία ζχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο 

κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο 

ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ Έξγνπ.  

 

3.6 ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εθθαζάξηζεο ελφο εθ 

ησλ κειψλ ηεο έλσζεο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη 

απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ 

απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο 

χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε.   

 

3.7 Μαδί κε ηα παξαδνηέα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φια ηα αξρεία 

δεδνκέλσλ (πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ – αξρεία .xls, θαη .doc αληίζηνηρα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηεξψληαο 

ζε θάζε πεξίπησζε ην ζηαηηζηηθφ απφξξεην θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

3.8 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ λ.4412/2016. 

 

3.9 Ο Αλάδνρνο δεζκεχεηαη πσο δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη πσο ζα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 





 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ην δηαζέζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, πνπ 

δηαζέηεη θαη ζεσξεί ρξήζηκν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη επίζεο λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη αθνξνχλ ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο, ήηνη ηελ 31/12/2021 ή νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία ιήμεο έξγνπ πξνθχπηεη 

κεηά απφ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έληαμεο ρσξίο αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. Με ηελ πάξνδν ηεο 

εκεξνκελίαο απηήο, ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα. Ωο ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαζνξίδεηαη είηε 

κέζσ δηαδηθηχνπ είηε κέζσ θπζηθήο παξνπζίαο ζην Γεκαξρείν Βφιβεο (ηαπξφο).  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

6.1   ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Η παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016, θαη ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο 

ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

6.2   ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

6.2.1 Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζην 

άξζξν 5 ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ. 

6.2.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ 

παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.2.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 





 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 

παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 

κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

6.2.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 

λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 

ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220 ηνπ Ν.4412/2016.  

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 

ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Η παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

7.1 ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

7.1.1 Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 191  ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 

απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ 





 

ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.  

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε 

παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ, ε παξαθάησ θχξσζε: νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη  ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ 

αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

7.1.2  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα επηβάιινληαη θαη 

γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 43 παξ. 25, ππνπαξ. α ηνπ λ. 4605/2019). 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο 

γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

7.2 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 





 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ- ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ 

8.1 Όιεο νη πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο απνθηά θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο ή νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε απηήλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εγθεθξηκέλεο 

Πξάμεο (εθεμήο θαινχκελεο «Πιεξνθνξίεο») ζα ηεξνχληαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ ζα θνηλνινγνχληαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ηξίην νχηε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εθηφο απφ 

απηφλ πνπ αθνξά ζηνλ ζθνπφ ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο.  

 

8.2 Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ην Έξγν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.  

 

8.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηζηξέςεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φιν ην πιηθφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηείρε 

κε ηε ιήμε ηνπο παξνχζαο ζχκβαζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη 

θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο απηήο, φηαλ δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν παξαρψξεζεο ρξήζεο, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα απνθηεζνχλ ή 

ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν κε δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζα απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαρεηξίδεηαη πιήξσο θαη λα ηα εθκεηαιιεχεηαη 

(φρη εκπνξηθά), εθηφο θαη αλ ήδε πξνυπάξρνπλ ζρεηηθά πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.   

 

8.4 Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ θαζ‟ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε αξρείσλ κε 

ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε 

ηεθκεξίσζε θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 





 

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 204 ηνπ 

λ.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΧΝ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Η χκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/2016 θαη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ‟χιεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 

43.400,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.,   

 

Η πιεξσκή 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

πνπ δηελεξγνχλ ην έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη ζε ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο θάζε ηκεκαηηθήο 

παξάδνζεο  θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ηξεηο (3) δφζεηο, αλά νινθιήξσζε θάζεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ αληίζηνηρσλ Παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηε ζχληαμε ηνπ «Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ» απφ 

ηελ επηηξνπή  Παξαιαβήο θαη ηελ χπαξμε ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πιεξσκέο ζα 

γίλνπλ σο εμήο: 

 50% κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Α‟ θάζεο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ 

 38% κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Β‟ θάζεο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ θαη  

 12% κε ηελ νινθιήξσζε ηεο Γ‟ θάζεο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ παξαδνηέσλ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα 

κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγνχλησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπο 

θαη αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ έγγξαθε 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη κε αλαθνξά 

ζηελ πεξηγξαθή απηή.  Η πιεξσκή ηεο αμίαο εθάζηνπ παξαδνηένπ ηεο Τπεξεζίαο ζα γίλεηαη κε ηελ 





 

πξνζθφκηζε ησλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 200 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηζρχνπλ.  

εκεηψλεηαη φηη ε ηηκνιφγεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζα πξέπεη λα είλαη δηαθξηηή/ρσξηζηή γηα θάζε θάζε. ην 

αλσηέξσ πνζφ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο 

ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.  Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε. Ο 

Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

άιισλ νξγαληζκψλ, ε νπνία, θαηά λφκν, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.  Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε 

ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ζπλάπηεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ 

Δθεηείν Θεζζαινλίθεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205
Α
 ηνπ Ν.4412/2016. Πξηλ 

απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Η ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε ζε ηέζζεξα (4) φκνηα αληίηππα θαη ππνγξάθηεθε λφκηκα απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο.  Απφ ηα ηέζζεξα (4) φκνηα αληίηππα ηεο ζχκβαζεο απηήο ην έλα έιαβε ν Αλάδνρνο. 

    ΣΑΤΡΟ, 23-04-2020          ΣΑΤΡΟ, 30-04-2020        ΣΑΤΡΟ, 30-04-2020 

         ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ             ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

         Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΣΟΠΙΚΗ & ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

   ΣΜΗΜ. Γ/ΝΗ  ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΟΠ. &  

             ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΣ.      

 
  

 
  

 
    Καπεηαληθφια Δπαγγειία        Καινζηχπε Ισάλλα Θαλάζεο Γεξάζηκνο  

   Πνιηηηθφο Μεραληθφο Π.Δ.    Π.Δ. – Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Γαζνιφγνο Πεξηβαιινληνιφγνο Π.Δ. 

 

 





 

 

                                   

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                        Π. Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

                             ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ 

      

ΠΑΡΟΥΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ 

 «ΑΝΟΗΥΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ» 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Δ.Π. «Ανηαγωνιζηικόηηηα Δπισειπημαηικόηηηα και 

Καινοηομία 2014-2020» 

 

4. ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ 

ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ ΜΔ: 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ:  …………………………….. 

ΔΓΡΑ:……………………………………….. 

ΟΓΟ: - ΑΡΙΘΜΟ - Σ.Κ.:……………………………… 

Α.Φ.Μ.:………………              ΓΟΤ:………………………………….. 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ:…………………………………… 

FAX:…………………………… 

E-MAIL:…………………………………….. 

Τπνβάιισ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο 

επηθχιαμε φια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ησλ πεξηγξαθφκελσλ ππεξεζηψλ έλαληη ηεο 

παξαθάησ ακνηβήο.  

 

 





 

 

Πίνακαρ 1: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ (Απιθμηηικώρ) 

 

 
ΔΙΓΟ 

 

 

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ (ΥΩΡΙ 

Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΠΟΟ Δ ΔΤΡΩ (ΜΔ 

Φ.Π.Α. 24%) 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Α’ ΦΑΖ 

ΔΚΘΔΔΙ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ 

ΩΡΙΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ  

ΓΗΜΟΙΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

(ΠΟΟΣΗΣΑ: 5 ΣΔΜ.)  

  

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Β’ ΦΑΖ 

ΓΙΜΗΝΙΑΙΔ ΔΚΘΔΔΙ 

ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 

(5 ΤΠΟΔΡΓΑ * 

ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ 3 

ΓΙΜΗΝΙΑΙΔ ΔΚΘΔΔΙ: 

ΤΝΟΛΟ 15) 

  

ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ Γ’ ΦΑΖ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ 

ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΠΟΟΣΗΣΑ 5 

ΣΔΜ.) 

  

ΤΝΟΛΟ   

   

Πίνακαρ 2: ΤΝΟΛΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

ΣΔΛΗΚΖ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 
Απιθμηηικώρ Ολογπάθωρ 

Σειηθή ηηκή κε ΦΠΑ 24%   

 




