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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 19.344,00 € ΜΕ Υ.Π.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

1 Σεχνική Περιγραφή 

2 υγγραφή Τποχρεώσεων 

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΜΟΙΒΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΤΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ - ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ 

ΝΕΩΝ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ 
 

CPV 79400000-8  
(Τπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 

θέματα διαχείρισης) 
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Σ Ε Φ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Υ Η   
 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των υπηρεσιών 
Διερεύνησης Νέων Φρηματοδοτικών Δυνατοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, δεδομένου ότι στην Επιχείρηση δεν υπηρετεί 
προσωπικό με τα αντίστοιχα προσόντα.  
Σο αντικείμενο της εργολαβίας, που θα συσταθεί με σύμβαση, είναι η ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ 
ΝΕΩΝ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΩΝ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών. Ο ανάδοχος 
θα έχει την ευθύνη για:  

1. Σην διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και διατύπωση προτάσεων, για την 
εξεύρεση πόρων, για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της Επιχείρησης. 

2. Σην ενημέρωση της Διοίκησης για τα προγράμματα της Ε.Ε., που ενδιαφέρουν την 
Επιχείρηση και υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην 
υλοποίηση και στην αξιολόγηση των σχετικών ενεργειών. 

3. Σην υποστήριξη κατάρτισης αιτήσεων και προτάσεων συμμετοχής της ΔΕΤΑ, σε 
συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
υλοποίησής τους. 

4. Σην υποστήριξη της αναζήτησης συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό, για 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα. 

5. Ση διερεύνηση και οργάνωση του γενικού πλαισίου δράσης της ΔΕΤΑ για την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κοινού, μαθητών και επιχειρήσεων σε θέματα 
ορθολογικής διαχείρισης ύδατος.   

Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών και την 
παράδοση του σχετικού Σιμολογίου Παροχής Τπηρεσιών.  
 
     Φρόνος περαίωσης: 12 Μήνες 
        

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   09/03/2020  Άμφισσα   09/03/2020 

 
 

                    
          ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
                       ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

  
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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 Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η  Τ Π Ο Φ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών διερεύνησης νέων χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Δελφών ποσού 19.344,00€ με Υ.Π.Α. 
24%. Σο ποσό των 16.120,00 € με ΥΠΑ θα καλυφθεί από ίδια  έσοδα  του   
προϋπολογισμού  της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2020 για το οικονομικό έτος 2020 και 
θα βαρύνει τους κωδικούς 61.00.99 με τίτλο: «Αμοιβές λοιπών Ελεύθερων 

Επαγγελματιών» με πιστώσεις ύψους 13.000,00 € και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: 
«Υ.Π.Α. Εξόδων – Δαπανών» με πιστώσεις ύψους 3.120,00 €.   
Σο υπόλοιπο ποσό των 3.224,00 € με ΥΠΑ θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΤΑ 
του Δήμου Δελφών για το οικονομικό έτος του 2021. 
 
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 του Ν.4412/16 

 του Ν.1069/80 

 των όρων της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας  

 του Ν.3852/2010 Καλλικράτης 

 του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ  
 

Άρθρο 3ο: υμβατικά  στοιχεία 
Σα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι  
 Σο τιμολόγιο μελέτης και η προσφορά του αναδόχου 
 Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 Η Σεχνική περιγραφή 

 
Άρθρο 4ο: Φρόνος Εκτέλεσης της εργασίας  
Οι εργασίες-υπηρεσίες θα εκτελεστούν για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. 
  
Άρθρο 5ο: Τποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα τις υπηρεσίες όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στην παρούσα Σεχνική Περιγραφή. Να διαθέτει ανάλογη ή παρόμοια 
εμπειρία και αν χρησιμοποιεί προσωπικό να είναι έμπειρο και εκπαιδευμένο. Να έχει 
διάρθρωση και οργάνωση ικανή να παρέχει εργασία κατά τρόπο υπεύθυνο απρόσκοπτο 
και αποτελεσματικό που να πιστοποιείται ανάλογα με την προσφορά του.  
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Οι ποσότητες επεμβάσεων της προσμέτρησης έχουν υπολογιστεί κατ' εκτίμηση. Ο 
ανάδοχος θα κάνει τις απαραίτητες σύμφωνα με τις ανάγκες επεμβάσεις, με την τιμή της 
προσφοράς του μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού. 
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά 
την εκτέλεση της εργασίας απασχολούμενο προσωπικό (ασφάλιση κλπ). 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 
 
Άρθρο 6ο: Τποχρεώσεις του φορέα 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία είναι 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο: Ανώτερη βία 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  
 
Άρθρο 8ο:Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 9ο:Τπογραφή ύμβασης 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. (άρθρο 105 παρ.4 Ν.4412/16). Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 10ο:Παραλαβή Τπηρεσιών 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών μπορεί, με απόφασή 
της, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, 
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 
συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. ε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 
λειτουργεί ως συντονιστής. (άρθρο 216 παρ.2 του Ν.4412/2016). Σα καθήκοντα του 
επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα 
με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
(άρθρο 216 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και 
ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. (άρθρο 202 Ν.4412/16). Η 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 και την 
παράγραφο 1 του άρθρου 219 του Ν.4412/16. 
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Άρθρο 11ο:Σρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
19.344,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24% , μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του 
ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται 
ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και 
ανάλογα με την παράδοση των εργασιών (τμηματικά). Η πληρωμή της υπηρεσίας στον 
ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής 
παραλαβής (άρθρο 200 παρ.3 του Ν.4412/16). το ποσό της αμοιβής 
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 
και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
 
Άρθρο 12ο: Υόροι , τέλη , κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνετε με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.  
 
Άρθρο 13ο:Επίλυση διαφορών  
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.   
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   09/03/2020  Άμφισσα   09/03/2020 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο   
 
 

Α/Α Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

Σιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 
Αμοιβές Λοιπών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών – Διερεύνηση Νέων 
Φρηματοδοτικών Δυνατοτήτων 

Μήνας 12 1.300,00 15.600,00 

ΤΝΟΛΟ: 15.600,00 

ΥΠΑ 24%:  3.744,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ: 19.344,00 
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