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ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 53/2021 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, 

ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΘΑΗ   ΤΖΦΗΑΘΥΛ    
ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ “GUT-BPL” 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 40.800,00 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ:   Ξπόγπαμμα «INTERREG V-A 
GREECE - BULGARIA 2014-2020» 

1. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΛΡΑΓΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ 

Σν έξγν GUT-BPL είλαη κηα θνηλή πξσηνβνπιία ηεζζάξσλ (4) Δηαίξσλ, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020».  

Η επξχηεξε πεξηνρή παξέκβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ αζηηθνπνίεζεο θαη 

πνιιέο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Σν έξγν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ 

ππνζηήξημεο νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

Η αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηνπξηζκφο, γεσξγία, βηνηερλίεο, θ.ιπ., πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηή κε ηα νηθνζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

πλεπψο απαηηείηαη ζπληνληζκφο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κε ζεζκηθνχο θνξείο, θνξείο 

πνιηηψλ, θιπ. 

Σν εηαηξηθφ ζρήκα ηνπ «GUT-BPL» πεξηιακβάλεη ηνπο θάησζη εηαίξνπο:  

1. Γήκνο Svilengrad (Δπηθεθαιήο),  

2. Γήκνο Lyubimets,  

3. Γήκνο Βφιβεο, 

4. Γεκνζπλεηαηξηζηηθή «ΔΒΡΟ» Α.Δ.  

Οη θχξηεο δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πηνζέηεζε κίαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο αεηθνξηθήο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε 3 θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ θαη 

ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο πξνζέγγηζεο δηαθχιαμεο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο, κε 

πινπνίεζε ηεζζάξσλ (4) εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ 2 ζα απεπζχλνληαη ζε 

λένπο, κέιε ΟΣΓ (Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο), ΜΚΟ θαη εκπιεθφκελα κέξε γεληθφηεξα θαη 

2 ζα απεπζχλνληαη ζε αξρέο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ. 

ην πιαίζην ησλ πηινηηθψλ δξάζεσλ, κεηαμχ άιισλ, ζα γίλεη πξνκήζεηα εμήληα (60) 

πνδειάησλ, δψδεθα (12) ειεθηξηθψλ πνδειάησλ θαη δχν (2) ζεκείσλ ειεθηξηθήο 

θφξηηζεο γηα ηε ζπκβνιή ζηελ απνκείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα. 

Δπηπιένλ, νη θακπάληεο δεκνζηφηεηαο ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ απφςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Η παξνχζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εληαγκέλεο Πξάμεο ζε ηξία ηκήκαηα, φπσο αθνινχζσο:  
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ΡΚΖΚΑ / 

ΘΥΓΗΘΝΠ  
ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΡΚΖΚΑ Ρ1 

D2.3.2 Ξληποθοπιακό λικό 

Πξνεηνηκαζία πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηα 

ζεκηλάξηα ηνπ έξγνπ, ξαδηνθσληθνχ θαη ηειενπηηθνχ ζπνη, θπιιαδίνπ 

ηνπ έξγνπ θαη αθηζψλ. 

Σν πεξηερφκελν ησλ ζπνη, ηνπ θπιιαδίνπ θαη ηεο αθίζαο ζα θέξεη ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020». 

Παξαδνηέα: 

 Ρηλεοπηικό ζποη 

Πνζφηεηα: 1 

Γηάξθεηα: 1 έσο 2 ιεπηά 

Υξψκα: Έγρξσκε 

Πεξηερφκελν:  Θα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ζα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ιεθηηθά θαη ινγφηππα, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» 

Γιψζζα: Διιεληθή 

Μνξθή / ηχπνο αξρείνπ:  4K Ultra HD Preview H.264 / MP4, ή                          

4K Ultra HD Preview H.265 / MP4, ή                     

4K Ultra HD Broadcast / AVI 

Παξάδνζε: ε ςεθηαθή κνξθή ζε ηξία (3) USB Stick ή CD ή DVD 

 Οαδιοθυνικό ζποη 

Πνζφηεηα: 1 

Γηάξθεηα: Καη’ ειάρηζην 45 δεπηεξφιεπηα 

Πεξηερφκελν:  Θα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ζα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ιεθηηθά, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο θαη 

Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A 

GREECE – BULGARIA 2014-2020» 

Γιψζζα: Διιεληθή 

Μνξθή / ηχπνο αξρείνπ: MP4 

Παξάδνζε: ε ςεθηαθή κνξθή ζε ηξία (3) USB Stick ή CD ή DVD 

 ΦςλλΨδιο 

Πνζφηεηα: 1.000 αληίηππα 

Μέγεζνο: Α4 ή Α5 (δηπισκέλε Α4) 

Δθηχπσζε: Σεηξαρξσκία, ζε φιεο ηηο φςεηο 
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Υαξηί: Velvet, ηνπιάρηζηνλ 170 γξ/ηκ 

Πεξηερφκελν:  Θα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ζα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ιεθηηθά θαη ινγφηππα, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» 

Γιψζζα: Διιεληθή (700) θαη Αγγιηθή (300) 

Παξάδνζε: ε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB Stick ή CD ή DVD 

 ΑθΫζα 

Πνζφηεηα: 100 αληίηππα 

Μέγεζνο: Α3 

Δθηχπσζε: Σεηξαρξσκία, ζε κία φςε 

Υαξηί: Velvet, ηνπιάρηζηνλ 170 γξ/ηκ 

Πεξηερφκελν:  Θα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ζα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ιεθηηθά θαη ινγφηππα, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» 

Γιψζζα: Διιεληθή (90) θαη Αγγιηθή (10) 

Παξάδνζε: ε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB Stick ή CD ή DVD 

 Πεη ζςμμεηΩσονηορ 

Πνζφηεηα: 100 αληίηππα 

Δίδνο: Υάξηηλνο Φάθεινο (Folder) παξνπζίαζεο 

Πεξηερφκελν: Θα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ζα θέξεη φια ηα απαξαίηεηα ιεθηηθά θαη ινγφηππα, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» 

Γηαζηάζεηο Φαθέινπ: Καη’ ειάρηζην 230 mm x 305 mm 

Δθηχπσζε:  Έγρξσκε θαη’ ειάρηζην δχν (2) ρξψκαηα, θαη’ ειάρηζην 

ζε κία φςε (εμσηεξηθή) 

Υαξηί: Velvet ή illustration θαη’ ειάρηζην 300 γξ/ηκ 

ην θάθειν ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 θπιιάδην πνπ ζα έρεη παξαρζεί (βι. άιιν ππφ-παξαδνηέν), 

 δέθα (10) ιεπθέο ζειίδεο πνπ ζα θέξνπλ επάλσ δεμηά ηα ινγφηππα 

θαη ιεθηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A 

GREECE – BULGARIA 2014-2020» θαη 

 έλα (1) ζηπιφ πνπ επίζεο ζα θέξεη ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά ηνπ 

έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο 

θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A GREECE – 

BULGARIA 2014-2020» 
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Παξάδνζε:   ε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB Stick ή CD ή DVD 

D2.3.3 ΔνΩπγειερ ΞποβολΪρ 

Δθπνκπή ησλ ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ ζπνη, δεκνζηεχζεηο ζε 

εθεκεξίδεο θαη πξνψζεζε ζην δηαδίθηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

Παξαδνηέα: 

 ΡηλεοπηικΪ αναμεηΨδοζη 

Θα γίλεη αλακεηάδνζε ηνπ ηειενπηηθνχ ζπνη πνπ ζα έρεη παξαρζεί  

(βι. Παξαδνηέν D2.3.2). Η επηινγή ηνπ/ησλ ηειενπηηθνχ/σλ 

ζηαζκνχ/σλ ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Πνζφηεηα:   40 δηαθξηηέο αλακεηαδφζεηο 

Παξάδνζε:  Έθζεζε Τινπνίεζεο πνπ ζα θέξεη ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά 

ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» θαη             

ζα αλαθέξεη θαηάζηαζε ησλ αλακεηαδφζεσλ (θαλάιη, 

εκέξα, ψξα) 

Γιψζζα: Διιεληθή 

Έθηαζε: Διεχζεξε 

Παξάδνζε: ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD 

 ΟαδιοθυνικΪ αναμεηΨδοζη 

Θα γίλεη αλακεηάδνζε ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζπνη πνπ ζα έρεη παξαρζεί 

(βι. Παξαδνηέν D2.3.2). Η επηινγή ηνπ/ησλ ξαδηνθσληθνχ/σλ 

ζηαζκνχ/σλ ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Πνζφηεηα: 80 δηαθξηηέο αλακεηαδφζεηο 

Παξάδνζε: Έθζεζε Τινπνίεζεο πνπ ζα θέξεη ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά 

ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» θαη ζα 

αλαθέξεη θαηάζηαζε ησλ αλακεηαδφζεσλ (ζηαζκφο, εκέξα, 

ψξα) 

Γιψζζα: Διιεληθή 

Έθηαζε: Διεχζεξε 

Παξάδνζε: ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD 

 Γημοζιεύμαηα ζε εθημεπΫδερ 

Θα πξνεηνηκαζηεί θείκελν έθηαζεο 100 έσο 250 ιέμεηο γηα ην έξγν θαη 

ζα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ζαθή 

αλαθνξά ζην Πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο «INTERREG V-A GREECE – 

BULGARIA 2014-2020», ην νπνίν ζα δεκνζηεπηεί ζε είθνζη (20) 

δηαθξηηέο δεκνζηεχζεηο. Η επηινγή ησλ εθεκεξίδσλ ζα είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Οη δεκνζηεχζεηο ζα θέξνπλ ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ 
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Πξνγξάκκαηνο INTERRREG V-A «ΔΛΛΑΓΑ – ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». 

Γιψζζα: Διιεληθή 

Πνζφηεηα: 20 δηαθξηηέο δεκνζηεχζεηο 

Παξάδνζε: Αληίγξαθα ησλ δεκνζηεχζεσλ κε εκθαλή ηνλ ηίηιν ηνπ 

κέζνπ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο 

Παξάδνζε: ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD 

 Γημοζιεύμαηα/αναπηΪζειρ ζηο διαδΫκηςο 

Θα πξνεηνηκαζηεί θείκελν έθηαζεο 100 έσο 300 ιέμεηο γηα ην έξγν θαη 

ζα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα 

αλαξηεζεί ζε ηζηνζειίδεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξηνρή ή/θαη 

ζεκαηηθέο κε βάζε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.  

Οη αλαξηήζεηο ζα θέξνπλ ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο INTERRREG V-A «ΔΛΛΑΓΑ – ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». 

Γιψζζα: Διιεληθή θαη Αγγιηθή 

Πνζφηεηα: Πξνζέγγηζε ηνπιάρηζηνλ 5.000 επηζθεπηψλ 

Παξάδνζε:  Έθζεζε Τινπνίεζεο πνπ ζα θέξεη ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά 

ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» θαη ζα 

αλαθέξεη ην πεξηερφκελν ηεο αλάξηεζεο θαζψο θαη ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο πξνζέγγηζεο ησλ επηζθεπηψλ. 

Έθηαζε: Διεχζεξε 

Παξάδνζε: ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD 

ΡμΪμα Ρ2 

D2.3.4 ΑνΨπηςξη και ΦιλοξενΫα ΗζηοζελΫδαρ 

Αλάπηπμε πεξηερφκελνπ ηζηνζειίδαο γηα ην έξγν κε ζρεδηαζηηθή 

πξνζέγγηζε ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο θαη 

Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 

2014-2020» θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Φηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο ζε αμηφπηζην εμππεξεηεηή (server) γηα 

πεξίνδν έσο θαη πέληε (5) έηε κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ. 

Παξαδνηέν: 

Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ πνπ ζα θέξεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Σν φλνκα domain ζα θέξεη ηελ απνδνρή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Θα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ππνελφηεηεο γηα ην έξγν θαη ηνπο 

ζηφρνπο γεληθά, ηνπο εηαίξνπο, ηα παξαδνηέα, λέα θαη ζπλδέζεηο κε ηηο 

ηζηνζειίδεο ησλ εηαίξσλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ηζηνζειίδεο φπσο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθψλ ζεκαηηθψλ ζειίδσλ ζην θπζηθφ αληηθείκελν 

ηνπ έξγνπ, ράξηε ηεο πεξηνρήο κε δηαδξνκέο θαη ζηάζεηο (ζα δνζνχλ 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή), θσηνγξαθηθφ πιηθφ (Gallery), ζηνηρεία 
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επηθνηλσλίαο. 

Η γξαθηζηηθή – ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ζα είλαη ειθπζηηθή θαη 

ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο θαη 

Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 

2014-2020» θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Υσξεηηθφηεηα: Γπλακηθή, θαη’ ειάρηζην έσο 5 Gb 

Γηάξθεηα θαηαρψξεζεο θαη θηινμελίαο: έσο ην πέξαο ηνπ έξγνπ θαη 

έπεηηα κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ έσο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ρξφληα. 

Γιψζζα: Διιεληθή θαη Αγγιηθή 

Δηδηθά ζέκαηα: Θα είλαη πξνζβάζηκε γηα ΑκεΑ 

πκβαηφηεηα: Σνπιάρηζηνλ κε ηνπο θπιινκεηξεηέο (Browsers):             

Edge, Firefox, Chrome, Safari 

Σερληθή ππνζηήξημε: Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

Παξαδνηέν: Έθζεζε Τινπνίεζεο πνπ ζα θέξεη ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά 

ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» θαη ζα 

πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα νζφλεο (Screenshots / 

PrintScreens). 

Έθηαζε: Διεχζεξε 

Παξάδνζε: ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD ησλ:  

i. Έθδνζε beta (Γνθηκαζηηθή),  

ii. Σειηθή έθδνζε, 

iii. Δπηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε 

D2.3.5 ΑνΨπηςξη ΔθαπμογΪρ για κινηηΨ ηηλΩθυνα και tablet 

Αλάπηπμε εηδηθήο εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη άιιεο θνξεηέο 

ζπζθεπέο ηχπνπ tablet, ε νπνία ζα έρεη πιεξνθνξίεο θαη θηιηθέο ζην 

πεξηβάιινλ δηαδξνκέο κε δπλακηθνχο ράξηεο, ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζκψλ / ζηάζεσλ γηα ηα πνδήιαηα                

(ηα «θιαζηθνχ» ηχπνπ θαη ηα ειεθηξηθά). 

Παξαδνηέν: 

Σν πεξηερφκελν ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ ζηαζκψλ/ζηάζεσλ ζα δνζεί 

απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Η εθαξκνγή, πιένλ ησλ νίθν-δηαδξνκψλ θαη ζρεηηθψλ αλαθνξψλ ησλ 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο επί ησλ δηαδξνκψλ (ζεκεία ζέαο,                 

ζηάζεηο/ζηαζκνί, θ.α.) ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην βαζηθά ζηνηρεία γηα 

ην έξγν, ζχλδεζε κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε email κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Η γξαθηζηηθή – ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ζα είλαη ειθπζηηθή θαη 

ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο θαη 

Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 

2014-2020» θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Η εθαξκνγή ζα είλαη ζπκβαηή κε Android θαη iOS. 
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Γιψζζα: Διιεληθή θαη Αγγιηθή 

Σερληθή ππνζηήξημε: Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

Παξαδνηέν: Έθζεζε Τινπνίεζεο πνπ ζα θέξεη ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά 

ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» θαη ζα 

πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα νζφλεο (Screenshots). 

Έθηαζε: Διεχζεξε. 

Παξάδνζε:   ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD ησλ:  

i. Έθδνζε beta (Γνθηκαζηηθή),  

ii. Σειηθή έθδνζε, 

iii. Δπηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε 

ΡμΪμα Ρ3 

D5.3.1 ΞποεηοιμαζΫα ςλικού ζεμιναπΫυν και οπγΨνυζη 

Ο αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη ην πιηθφ γηα ηέζζεξα (4) εηδηθά ζεκηλάξηα εθ 

ησλ νπνίσλ 2 ζα απεπζχλνληαη ζε λένπο, κέιε ΟΣΓ (Οκάδεο Σνπηθήο 

Γξάζεο), ΜΚΟ θαη εκπιεθφκελα κέξε γεληθφηεξα θαη 2 ζα 

απεπζχλνληαη ζε αξρέο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ. 

Σν πιηθφ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εηζεγήζεηο γηα ηέζζεξα (4) ζεκηλάξηα 

δηάξθεηαο έμη (6) σξψλ ην θαζέλα, ηα νπνία ζα νξγαλσζνχλ απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

Παξαδνηέν: 

 ΞποεηοιμαζΫα ςλικού ζεμιναπΫυν 

Γεκηνπξγία πιηθνχ γηα ηέζζεξα (4) ζεκηλάξηα δηάξθεηαο έμη (6) σξψλ 

ην θαζέλα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα θέξεη ηα 

ινγφηππα θαη ιεθηηθά ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020». 

Η κε ηειηθή έθδνζε ζα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ελδερφκελεο παξαηεξήζεηο, εθφζνλ είλαη 

ζπκβαηέο κε ην αληηθείκελν. 

Γιψζζα: Διιεληθή 

Έθηαζε: Καη’ ειάρηζην 36 ζειίδεο A4 

Παξάδνζε: ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD 

 ΝπγΨνυζη ζεμιναπΫυν 

Θα δηνξγαλσζνχλ ηέζζεξα (4) ζεκηλάξηα δηάξθεηαο έμη (6) σξψλ ην 

θαζέλα (ζε δχν (2) εκέξεο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) σξψλ αλά εκέξα ή 

δηαθνξεηηθά ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) γηα ην θπζηθφ 

αληηθείκελν αλαθνξάο ηνπ έξγνπ θαη κε βάζε ην πιηθφ πνπ ζα έρεη 

παξαρζεί, απφ δχν (2) εηζεγεηέο, ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ, εηδηθνχο ζην 

πεξηβάιινλ φπσο δαζνιφγνπο, γεσπφλνπο, θ.α.) γηα ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα 
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(30) ζπκκεηέρνληεο αλά ζεκηλάξην. 

Σα ζεκηλάξηα ζα δηνξγαλσζνχλ δηα δψζεο. 

Η δξάζε ζα δεκνζηνπνηεζεί ζε δηάθνξα κέζα κε δειηίν ηχπνπ (ζα 

εηνηκαζηεί ζρέδην δειηίνπ ηχπνπ απφ ηνλ αλάδνρν πνπ ζα θέξεη ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ελψ ε απνζηνιή ζηα Μ.Μ.Δ. 

ζα είλαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ). 

Γιψζζα: Διιεληθή 

Παξαδνηέν: Έθζεζε Τινπνίεζεο πνπ ζα θέξεη ηα ινγφηππα θαη ιεθηηθά 

ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Οδεγνχ 

Πιεξνθφξεζεο θαη Δλεκέξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ην πιηθφ ησλ εηζεγήζεσλ, ιίζηα 

ζπκκεηερφλησλ, θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ην δειηίνπ ηχπνπ, 

πεξίιεςε ηεο ζπδήηεζεο θαη ησλ ελδερφκελσλ 

εξσηεκάησλ. 

Έθηαζε: Διεχζεξε 

Παξάδνζε:   ε δχν (2) αληίηππα ζε θπζηθή κνξθή θαη ζε δχν (2) USB 

Stick ή CD ή DVD 

3. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Σν έξγν «Green Urban Territories - Better Place to Live» κε αθξσλχκην GUT-BPL έρεη 

εληαρζεί ζην Πξφγξακκα «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020».  

Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ηερληθφ δειηίν ηεο Πξάμεο: «Green Urban Territories - 

Better Place to Live»/«GUT-BPL» κε θσδηθφ MIS 5047744. Η παξνχζα ζχκβαζε 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ / Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο) θαηά 85% θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) θαηά 15%. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξαπάλσ γεληθή 

ππεξεζία αλέξρεηαη έσο ηνπ πνζνχ ησλ 40.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

(24%), ε νπνία πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ  Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη: 

α) ηνλ Θ.Α. 02.61.6142.0002 κε ηίηιν: «ΞαποσΪ ςπηπεζιών δημοζιόηηηαρ για ηο 

Ωπγο Green Urban Territories - Better Places to live (ΑΓΑ: 9ΓΝΡ46ΚΡΙΟ-Θ1Μ)»,  

β) ηνλ Θ.Α. 02.61.6142.0004 κε ηίηιν: «πηπεζΫερ εθαπμογΪρ (application)                     

οικο - θιλικών διαδπομών, κόμβυν και ζηαθμών θόπηιζηρ ποδηλΨηυν και 

ιζηοζελΫδα για ηο Ωπγο Green Urban Territories - Better Places to live                   

(ΑΓΑ: 9ΓΝΡ46ΚΡΙΟ-Θ1Μ)» θαη  

γ) ηνλ Θ.Α. 02.61.6142.0005 κε ηίηιν: «πηπεζΫερ πποεηοιμαζΫαρ ςλικού 

ζεμιναπΫυν και οπγΨνυζη για ηο Ωπγο Green Urban Territories - Better Places to 

live (ΑΓΑ: 9ΓΝΡ46ΚΡΙΟ-Θ1Μ)  

4. ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Πξνζθνξά  κπνξεί  λα  ππνβάιιεη  θάζε  θπζηθφ,  λνκηθφ  πξφζσπν ή  ελψζεηο  

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 19 

πεξίπησζε 2 παξ. 1 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε 

ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 
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ΞποζθοπΩρ ςποβΨλλονηαι για ηο ζύνολο ηυν ΡμημΨηυν Ρ1, Ρ2 και Ρ3 δηφηη ε άκεζε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ παξαδνηέσλ ησλ επηκέξνπο Σκεκάησλ/ππεξεζηψλ θαη ν εληαίνο 

ραξαθηήξαο ηεο παξνχζαο γεληθήο ππεξεζίαο, απαηηεί ηελ αλάγθε νκνγελνπνίεζεο ησλ 

άκεζα ζπζρεηηζκέλσλ παξαδνηέσλ ησλ επηκέξνπο Σκεκάησλ/ππεξεζηψλ γηα ηελ νκαιή θαη 

επηηπρή πινπνίεζε ηνπο (παξαγσγή πιηθνχ θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ) κε 

βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. 

ΞποζθοπΩρ για επιμΩποςρ ημΪμαηα δε θα γΫνονηαι αποδεκηΩρ. 

5. ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

α)  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο (2020, 2019, 2018) λα έρνπλ εθηειέζεη 

ηνπιάρηζηνλ: 

i. δχν (2) ζπκβάζεηο ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή/θαη άιισλ Δπξσπατθψλ ή/θαη 

άιισλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ, 

ii. κία (1) ζχκβαζε κε πεξηερφκελν ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

δεκνζηφηεηαο ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή/θαη άιισλ Δπξσπατθψλ ή/θαη 

άιισλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ, 

iii. δχν (2) ζπκβάζεηο δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, 

iv. κία (1) ζχκβαζε εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα/tablet.  

β)  Να δηαζέηνπλ Οκάδα Έξγνπ κε επηζηεκνληθή επάξθεηα, εμεηδίθεπζε θαη ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Οκάδα Έξγνπ ζα 

απνηειείηαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ ηα αθφινπζα ζηειέρε: 

β.1 Τπεχζπλνο Έξγνπ - Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο: 

Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ - Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζα πξέπεη θαη’ ειάρηζηνλ λα 

πιεξνί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 λα είλαη απφθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ/ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, ρνιψλ Πιεξνθνξηθήο ή ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ κε θαηεχζπλζε 

πιεξνθνξηθήο ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, 

 λα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ εηδίθεπζεο ή/θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ πιεξνθνξηθή, 

 λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, 

 Να έρεη εθπαηδεπηεί σο επηζεσξεηήο ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή/θαη 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

 άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

β.2 Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο Έξγνπ: 

 λα είλαη απφθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ/ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, ρνιψλ Πιεξνθνξηθήο ή ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ κε θαηεχζπλζε 

πιεξνθνξηθήο ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, 

 λα είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ εηδίθεπζεο ή/θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ πιεξνθνξηθή, 

 λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, 
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 άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 

β.3 ηέιερνο: 

 λα είλαη απφθνηηνο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΔΙ/ΣΔΙ) ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο, θαηεχζπλζεο marketing, δηαθήκηζεο, επηθνηλσλίαο ή άιιεο ζπλαθνχο 

θαηεχζπλζεο, 

 λα δηαζέηεη εκπεηξία κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

έξγσλ επηθνηλσλίαο ή marketing ή δηαθήκηζεο ή πξνψζεζεο, ηα νπνία λα έρνπλ 

πινπνηεζεί ή λα πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ή/θαη άιισλ 

Δπξσπατθψλ ή/θαη άιισλ Δζληθψλ πξνγξακκάησλ, θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 – 2013 ή / θαη 2014 – 2020 

 λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (5) έηε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο. 

β.4 σξεπηηθά (γηα ην ζχλνιν ηεο Οκάδαο Έξγνπ): 

 ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζηέιερνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ λα έρεη θαη’ ειάρηζην ηξηεηή 

εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ζειίδσλ θαη δηαρείξηζε πξνβνιήο κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, 

 ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζηέιερνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ λα έρεη εκπεηξία ζηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα ή tablet (ηνπιάρηζηνλ κία (1) εθαξκνγή), 

 ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζηέιερνο ηεο Οκάδαο Έξγνπ λα έρεη εκπεηξία ζηε δεκηνπξγία 

ηζηνζειίδσλ (ηνπιάρηζηνλ δχν (2) έξγα). 

6. ΞΟΝΡΞΑ ΓΗΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ, ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΘΑΗ 

ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε: 

(α) ην πξφηππν πηζηνπνίεζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ή 

κεηαγελέζηεξν ηνπ, ζε ηζρχ, εθδνζέλ απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο, κε πεδία 

εθαξκνγήο ηελ Καηαζθεπή & Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ, Τπεξεζίεο Καηνρχξσζεο Ολφκαηνο 

Γηαδηθηχνπ (Domain Name), Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ, Γηαρείξηζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ.  

(β) ην πξφηππν πηζηνπνίεζεο πζηήκαηνο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ ISO 27001:2013 ή 

κεηαγελέζηεξν ηνπ, ζε ηζρχ, εθδνζέλ απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο, κε πεδία 

εθαξκνγήο ηελ Καηαζθεπή & Φηινμελία Ιζηνζειίδσλ, Τπεξεζίεο Καηνρχξσζεο Ολφκαηνο 

Γηαδηθηχνπ (Domain Name), Γηνξγάλσζε Δθδειψζεσλ, Γηαρείξηζε Κνηλσληθψλ Γηθηχσλ.  

(γ) ην πξφηππν πηζηνπνίεζεο ΔΛΟΣ 1435:2009, ζε ηζρχ, εθδνζέλ απφ αλεμάξηεην θνξέα 

πηζηνπνίεζεο, κε πεδία εθαξκνγήο Γηαθήκηζεο (Γηαθεκηζηηθή Δηαηξεία), Πξνγξακκαηηζκνχ 

κέζσλ θαη αγνξάο ρψξνπ θαη ρξφλνπ, πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη άκεζνπ κάξθεηηλγθ θαη 

Γεκηνπξγίαο δηαθξηηνχ ζήκαηνο.  

Η αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο 

δηαπηζηεπκέλνπο απφ ηζνδχλακνπο Οξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια 

θξάηε - κέιε. 

7. ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

H ζχκβαζε ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ παξαιαβή ησλ 

παξαδνηέσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ιήγεη ηελ 31η ΗανοςαπΫος 2022 (εκεξνκελία 

21REQ009080255 2021-08-17



ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 

 

ιήμεο ηνπ έξγνπ «Green Urban Territories - Better Place to Live» κε αθξσλχκην GUT-BPL 

ζχκθσλα κε ηελ παξάηαζε πνπ δφζεθε).  

Πε πεπΫπηυζη εκ νΩος παπΨηαζηρ ηος σπόνος ςλοποΫηζηρ ηος Ωπγος «Green 

Urban Territories - Better Place to Live» με ακπυνύμιο GUT-BPL, πΩπαν ηηρ 

ανυηΩπυ ημεπομηνΫαρ, ηόηε θα παπαηεΫνεηαι και η σπονικΪ διΨπκεια ςλοποΫηζηρ 

ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ καηΨ σπονικό διΨζηημα Ϋζο με ηην ςπότη παπΨηαζη ηος 

Ωπγος, συπΫρ μεηαβολΪ ηος οικονομικού ανηικειμΩνος Ϊ επιπλΩον ηΫμημα. 

 

            ηαπξφο,  17-08-2021 ηαπξφο,  17-08-2021 

 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ  Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ – ΡΝΞΗΘΖΠ  

 & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

  

 

 

 

 

     ΗΥΑΛΛΖΠ ΡΕΗΒΑΟΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΛΔΠΡΝΟΝΓΖΠ 

     ΔΙΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Π.Δ. 

   [Τπ’ αξ. 59/2021 (ΑΓΑ: Χ0Φ4Χ9Χ-89) 

Απφθαζε Γεκάξρνπ (ΦΔΚ 724/Γ’/24-03-2021)]   
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 53/2021 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, 

ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΘΑΗ   ΤΖΦΗΑΘΥΛ    
ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ “GUT-BPL” 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 40.800,00 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ:   Ξπόγπαμμα «INTERREG V-A 
GREECE - BULGARIA 2014-2020» 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 53/2021 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, 

ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΘΑΗ   ΤΖΦΗΑΘΥΛ    
ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ “GUT-BPL” 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 40.800,00 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ:   Ξπόγπαμμα «INTERREG V-A 
GREECE - BULGARIA 2014-2020» 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 

ΡμΪμα 
Θυδικόρ 

ΞαπαδοηΩος 
ΚονΨδα 

μΩηπηζηρ 
Ξοζόηηηα 

Θόζηορ (€) ππο 
Φ.Ξ.Α. / μονΨδα 

μΩηπηζηρ 

ΓαπΨνη 

      

Σ1 
D2.3.2 Καη’ απνθνπή 1 1.532,26 € 1.532,26 € 

D2.3.3 Καη’ απνθνπή 1 3.145,16 € 3.145,16 € 

ΞΝΠΛΝΙΝ Ρ1 (πξν Φ.Π.Α.): 4.677,42 € 
      

Σ2 
D2.3.4 Καη’ απνθνπή 1 4.032,26 € 4.032,26 € 

D2.3.5 Καη’ απνθνπή 1 16.129,03 € 16.129,03 € 

ΞΝΠΛΝΙΝ Ρ2 (πξν Φ.Π.Α.): 20.161,29 € 
      

Σ3 D5.3.1 Καη’ απνθνπή 1 8.064,52 € 8.064,52 € 

ΞΝΠΛΝΙΝ Ρ3 (πξν Φ.Π.Α.): 8.064,52 € 
      

ΑΘΟΝΗΠΚΑ: 32.903,23 € 

Φ.Π.Α. (24%): 7.896,77 € 

ΠΛΝΙΝ: 40.800,00 € 

            ηαπξφο,  17-08-2021 ηαπξφο,  17-08-2021 

 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ  Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ – ΡΝΞΗΘΖΠ  

 & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

  

 

 

     ΗΥΑΛΛΖΠ ΡΕΗΒΑΟΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΛΔΠΡΝΟΝΓΖΠ 

     ΔΙΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Π.Δ. 

   [Τπ’ αξ. 59/2021 (ΑΓΑ: Χ0Φ4Χ9Χ-89) 

Απφθαζε Γεκάξρνπ (ΦΔΚ 724/Γ’/24-03-2021)] 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 53/2021 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, 

ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΘΑΗ   ΤΖΦΗΑΘΥΛ    
ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ “GUT-BPL” 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 40.800,00 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ:   Ξπόγπαμμα «INTERREG V-A 
GREECE - BULGARIA 2014-2020» 

                      

               

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 53/2021 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, 

ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΘΑΗ   ΤΖΦΗΑΘΥΛ    
ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ “GUT-BPL” 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 40.800,00 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ:   Ξπόγπαμμα «INTERREG V-A 
GREECE - BULGARIA 2014-2020» 

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Δπσλπκία Δπηρ/ζεο: ……………………………………………….…………………………………...……………………… 

Έδξα: ……………………… (πφιε),  ……… (Σ.Κ.), …………..……………….………… (νδφο), …….… (αξηζκ.), 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: ………………………….……………………………...,  

Α.Φ.Μ.: ………………………….……………………………..., Γ.Ο.Τ.: ………………………………………….………….. 

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππ’ αξ. 53/2021 κειέηεο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ηεο 
ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο γεληθήο ππεξεζίαο απηήο, ππνβάιισ 

ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε ηνπο φξνπο ηεο 
ππ’ αξ. 53/2021 κειέηεο θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ 
θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο γεληθήο ππεξεζίαο κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο: 

ΡμΪμα 
Θυδικόρ 

ΞαπαδοηΩος 
ΚονΨδα 

μΩηπηζηρ 
Ξοζόηηηα 

Θόζηορ (€) ππο 

Φ.Ξ.Α. / μονΨδα 
μΩηπηζηρ 

ΓαπΨνη 

      

Σ1 
D2.3.2 Καη’ απνθνπή 1   

D2.3.3 Καη’ απνθνπή 1   

ΞΝΠΛΝΙΝ Ρ1 (πξν Φ.Π.Α.):  
      

Σ2 
D2.3.4 Καη’ απνθνπή 1   

D2.3.5 Καη’ απνθνπή 1   

ΞΝΠΛΝΙΝ Ρ2 (πξν Φ.Π.Α.):  
      

Σ3 D5.3.1 Καη’ απνθνπή 1   

ΞΝΠΛΝΙΝ Ρ3 (πξν Φ.Π.Α.):  
      

ΑΘΟΝΗΠΚΑ:  

Φ.Π.Α. (24%):  

ΠΛΝΙΝ:  

 

 

 

 

ηαπξφο, …… - …… - 2021 

Ν ΞποζθΩπυν 
 

 
 

(Ολνκαηεπψλπκν ππνγξάθνληα θαη ζθξαγίδα επηρείξεζεο) 

21REQ009080255 2021-08-17



ΘΑΡΑΣΥΟΗΠΡΔO ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΚΔΙΔΡΖΠ: 53/2021 

ΡΗΡΙΝΠ:  ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ, ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ, 

ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΘΑΗ   ΤΖΦΗΑΘΥΛ    
ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΑΜΖ “GUT-BPL” 

ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 40.800,00 ΔΟΥ   

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ:   Ξπόγπαμμα «INTERREG V-A 
GREECE - BULGARIA 2014-2020» 

ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

Άπθπο 1ο: ΑνηικεΫμενο 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ αλάζεζε ηεο γεληθήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ, ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΑΞΗ “GUT-BPL”», ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ. 

Άπθπο 2ο: Ηζσύοςζερ διαηΨξειρ 

Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 ηνπ Ν.4782/2021 (Α’ 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία», 

 ηνπ Ν. 3463/2006 (Α' 114) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 ηνπ Ν.3852/2010 (87 Α') «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 ησλ 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 ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Άπθπο 3ο: ΠςμβαηικΨ ζηοισεΫα 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο  

β. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

γ. Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε  
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Άπθπο 4ο: ΣπονικΪ διΨπκεια ςλοποΫηζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

H ζχκβαζε ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ παξαιαβή ησλ 

παξαδνηέσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ θαη ιήγεη ηελ 31η ΗανοςαπΫος 2022 (εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπ έξγνπ «Green Urban Territories - Better Place to Live» κε αθξσλχκην GUT-BPL 

ζχκθσλα κε ηελ παξάηαζε πνπ δφζεθε).  

Πε πεπΫπηυζη εκ νΩος παπΨηαζηρ ηος σπόνος ςλοποΫηζηρ ηος Ωπγος «Green 

Urban Territories - Better Place to Live» με ακπυνύμιο GUT-BPL, πΩπαν ηηρ 

ανυηΩπυ ημεπομηνΫαρ, ηόηε θα παπαηεΫνεηαι και η σπονικΪ διΨπκεια ςλοποΫηζηρ 

ηηρ παπούζαρ ζύμβαζηρ καηΨ σπονικό διΨζηημα Ϋζο με ηην ςπότη παπΨηαζη ηος 

Ωπγος, συπΫρ μεηαβολΪ ηος οικονομικού ανηικειμΩνος Ϊ επιπλΩον ηΫμημα. 

Άπθπο 5ο: ποσπεώζειρ ηος αναδόσος 

Ο αλάδνρνο/νη είλαη ππεχζπλνο/νη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ηερληθή έθζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο πγηεηλήο, 

αζθάιεηαο  εξγαδφκελσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν αλάδνρνο έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη ησλ 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ ησλ πεξηνρψλ ησλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. ε θακηά  πεξίπησζε ν 

αλάδνρνο δελ ζα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηελ άγλνηα ησλ ζπλζεθψλ γηα πεξηπηψζεηο 

πξνβιεκάησλ ή αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξνχζα κειέηε. 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο θαη 

εθηέιεζεο παξφκνησλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ. 

Σν πάζεο θχζεσο θαη εηδηθφηεηαο έκκηζζν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν. εκεηψλεηαη ξεηά φηη 

απαγνξεχεηαη ε απαζρφιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνχ. 

Όια ηα έμνδα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζα επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην 

(ακνηβέο ζπλεξγαηψλ, κεηαθηλήζεηο, θιπ.).  

Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ αλάδνρν λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππεξεζηψλ-εξγαζηψλ 

ηνπ, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηε εηαηξεία, δίρσο ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

Άπθπο 6ο: ΑνυηΩπα βΫα 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε 

ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο 

βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ 

γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, 

αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν 

εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 
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πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο 

αλάινγα. 

Άπθπο 7ο: ΑναπποζαπμογΪ ηιμΪρ 

Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη 

ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 8ο: Ρπόπορ πληπυμΪρ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ηεο παξνχζεο ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ 

εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή 

ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ θαη ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 9ο: ΔπΫλςζη διαθοπών 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.      

                 

           ηαπξφο,  17-08-2021 ηαπξφο,  17-08-2021 

 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 

 Ν ΠΛΡΑΜΑΠ  Ν ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΝΠ Γ/ΛΠΖΠ 

 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ – ΡΝΞΗΘΖΠ  

 & ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

  

 

 

 

     ΗΥΑΛΛΖΠ ΡΕΗΒΑΟΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΛΔΠΡΝΟΝΓΖΠ 

     ΔΙΓΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Π.Δ. 

   [Τπ’ αξ. 59/2021 (ΑΓΑ: Χ0Φ4Χ9Χ-89) 

Απφθαζε Γεκάξρνπ (ΦΔΚ 724/Γ’/24-03-2021)] 
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