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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ  
ΔΗΜΟ ΔΕΛΥΩΝ  
Σαχ. Δ/νση: Λεωφ. Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου 
T.K.33100, Άμφισσα  
Σηλ.: 22650 79198 

Εργασία: ύνταξη και προετοιμασία 
φακέλου υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης της Δ.Ε.Τ.Α.Δ. 

ΔΕΛΥΩΝ στο πλαίσιο της 
αριθ. πρωτ. 16402/28.08.2020 
πρόσκλησης της ΕΤΔΕ ΤΠΕ 

Fax: 22650 79194   

E-mail: info@deyadelphi.gr   

   

 
 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 6.200,00 € ΜΕ Υ.Π.Α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 
 

1 Σεχνική Περιγραφή 

2 Γενική & Ειδική υγγραφή Τποχρεώσεων 

3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 

αίτησης χρηματοδότησης της Δ.Ε.Τ.Α.Δ. ΔΕΛΥΩΝ στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 

16402/28.08.2020 πρόσκλησης της ΕΤΔΕ ΤΠΕ» 

 
CPV: 71800000-6 

(Τπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων) 
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην 
σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της 
Δ.Ε.Τ.Α.Δ. ΔΕΛΥΩΝ στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16402/28.08.2020 πρόσκλησης της 
ΕΤΔΕ ΤΠΕ. 
 
ύμφωνα με την συγκεκριμένη πρόσκληση ΑΣ02 για την υποβολή χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Σοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΣΩΝΗ 
ΣΡΙΣΗ», στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», η Επιχείρηση έχει σκοπό να υποβάλλει 
σχετική πρόταση με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου 
Δελφών», που θα περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 
Τποέργο 1: ύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης, 
Π/Τ 5.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 
Τποέργο 2: ύνταξη μελετών ωρίμανσης για την Πράξη με τίτλο:  «Ολοκληρωμένη 
διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Δελφών», Π/Τ 20.000,00€, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. 
Τποέργο 3: Αποκατάσταση - αναβάθμιση ΕΕΛ Γαλαξιδίου, Π/Τ 1.500.000,00€, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. 
Τποέργο 4: Ολοκλήρωση  εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων Κοινότητας 
Γαλαξιδίου, Π/Τ 2.000.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. 
Τποέργο 5: Αποκατάσταση - αναβάθμιση ΕΕΛ Δελφών, Π/Τ 500.000,00€, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. 
Τποέργο 6: Αποκατάσταση - αναβάθμιση ΕΕΛ Δεσφίνας, Π/Τ 300.000,00€, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. 
 
τα πλαίσια της συγκεκριμένης πρόσκλησης ο ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη στις 
υπηρεσίες της Επιχείρησης ώστε αν κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση, με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά/έγγραφα όπως αναλυτικά εμπεριέχονται σε αυτή. 
 
Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τον Ν. 
4412/2016. Ως προς την απευθείας ανάθεση η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 
328 του εν λόγω νόμου περί απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών, και 
θεωρούμε ότι θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην διεκπεραίωση της καθημερινότητας 
της Τπηρεσίας γενικότερα. 
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.200,00 € μαζί με Υ.Π.Α. 
24%.Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών 
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έτους 2020 και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τον κωδικό 61.00.03.07 με τίτλο: «ΤΝΣΑΞΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΥΑΚΕΛΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Δ. ΔΕΛΥΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 16402/28.08.2020 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΕΤΔΕ ΤΠΕ» με πιστώσεις ύψους 5.000,00 € και τον κωδικό 
54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.200,00 €. 
 
Φρόνος περαίωσης: 2 μήνες 
 

 Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 
 Άμφισσα 20/10/2020 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΓΕΝΙΚΗ& ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 - Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι οι γενικοί και ειδικοί όροι με του οποίους 
θα εκτελεσθεί η εργασία με «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Δ.Ε.Τ.Α.Δ. ΔΕΛΥΩΝ 

στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 16402/28.08.2020 πρόσκλησης της ΕΤΔΕ ΤΠΕ». 
 

Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2020 και οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τον κωδικό 61.00.03.07 με τίτλο: «ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΥΑΚΕΛΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ 
Δ.Ε.Τ.Α.Δ. ΔΕΛΥΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ. 16402/28.08.2020 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΕΤΔΕ ΤΠΕ» με πιστώσεις ύψους 5.000,00 € και τον κωδικό 
54.00.29 με τίτλο: «Υ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ» με πιστώσεις ύψους 1.200,00 €. 
 
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις  
Η Τπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση Γενικών Τπηρεσιών» κατά την έννοια 
της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 
παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του 
Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ Α’ 147/8-8-2016), 
λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών 
διατάξεων και, ειδικότερα: 

 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και, 

 του άρθρου377 «Καταργούμενες διατάξεις». 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων:  

 της υπ. αρ. 35130/739/09.08.2010 τ. Β’ ΥΕΚ 1291/2010 ΚΤΑ Οικονομικών και 
Εσωτερικών, (αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του 
Ν.2362/95) σύμφωνα με την οποία, ο προϋπολογισμός της απευθείας ανάθεσης 
των δημόσιων συμβάσεων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών δεν ξεπερνάει 
το όριο των 20.000 € πλέον του αναλογούντος ΥΠΑ.  

 του Ν. 3853/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Για τις διαδικασίες σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών 
κατά την έννοια του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν επιπρόσθετα υπόψη οι ακόλουθες 
διατάξεις, όπου αυτές συμπληρώνουν το Νόμο 4412/2016 και εξειδικεύουν τις πράξεις 
των Τπηρεσιών του Οργανισμού και, όπου αυτές δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του 
παραπάνω Νόμου. 
Οι διατάξεις αυτές έχουν ως εξής: 
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 το εδάφιο γ, § 2 άρθρο 5 Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

 του Π.Δ. 60/2007, όπως ισχύει και εφαρμόζεται, 

 τα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

 η παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 

 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247 Α), 

 ο Ν.3871/2010 και το ΠΔ. 113/2010,  

 ο Ν.3861/2010 (ΥΕΚ 112Α, 13.07.2010) με τις τροποποιήσεις του ως ισχύει, για 
τις διαδικασίες διαφάνειας – δημοσιότητας δαπανών και εγκυρότητας 
αποφάσεων,  

 ο Ν.4152/2013 (ΥΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος Ζ, περί ενσωμάτωσης της 
2011/7/ΕΕ οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των 
πληρωμών.  

ύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήσεις), για συμβάσεις αξίας ίσης ή 
κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ δεν απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης.  
 
Άρθρο 3 - υμβατικά στοιχεία  
Σα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Σο Σιμολόγιο Προσφοράς. 
2. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς. 
3. Η Γενική και  Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 4 -Φρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασίας 

 Η παρακολούθηση των εργασιών  του Αναδόχου θα γίνεται από την οικεία επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, με γραπτές παρατηρήσεις επί της παροχής των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Η έναρξη των εργασιών του Αναδόχου θα γίνει με την υπογραφή της σύμβασης. 

 ε περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγμένη παράβαση των όρων του Άρθρου 5 της 
παρούσης υγγραφής υποχρεώσεων, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 
τελεία απόρριψη των παραδοτέων και την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη 
του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία  οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του 
Εργοδότη. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της 
Επιτροπής, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. 
 
Άρθρο 5 - Τποχρεώσεις του Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της 
εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή 
εκτέλεση της εργασίας.  
 
Άρθρο 6 - Τποχρεώσεις του Εργοδότη 
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα 
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
 
Άρθρο 7 - Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης, υπό 
την προϋπόθεση της τήρησης των όρων του Άρθρου 8.  
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 Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και 
τη διάρκεια της παράβασης.    

 Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον Ανάδοχο, με 
υπαιτιότητα του ίδιου, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Διοικητικού 
υμβουλίου της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών. 
 
Άρθρο 8 - Λοιπά έξοδα 

 Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείμενο του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον εξοπλισμό των 
θέσεων εργασίας με Ηλεκτρονικούς Τπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ, τηλεφωνικές 
συσκευές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κ.λπ. στην έδρα του ή σε χώρους της επιλογής του 
δεδομένου ότι οι χώροι εργασίας αφορούν στον ίδιο τον Ανάδοχο.  

 Οι τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του εν λόγω έργου 
αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και πραγματοποιούνται με δικά του μέσα, χωρίς 
επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. 
 
Άρθρο 9 - Υόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, πλην του Υ.Π.Α. 
που βαρύνει την ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών. 
 
 Άρθρο 10- Παραλαβή 

 Η παραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας θα γίνεται από την οικεία επιτροπή.  ε 
περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγμένη παράβαση των όρων των Άρθρων 5 και 6 της 
παρούσης υγγραφής υποχρεώσεων, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την 
τελεία απόρριψη των παραδοτέων και την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη 
του επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία  οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του 
Εργοδότη. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της 
Επιτροπής, εντός της  προθεσμίας που θα ορίσει, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί 
στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. 
 
Άρθρο 11 - Πληρωμές 

 Η πληρωμή θα είναι σταδιακή ανάλογα με τις εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές 
αντιστοιχούν στα Παραδοτέα τα οποία θα υποβάλλονται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα του Άρθρου 6 του παρόντος, και την Οικονομική Προσφορά του 
Αναδόχου.   

 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα 
εκδοθούν μετά την παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων και βάσει σχετικής 
εκκαθαρίσεως αυτού και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο 
παραλαβής υπό της οικείας Επιτροπής και Σιμολόγιο του Αναδόχου μετά δυο 
αντιγράφων. 
 
                      Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 20/10/2020 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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χρηματοδότησης της Δ.Ε.Τ.Α.Δ. 

ΔΕΛΥΩΝ στο πλαίσιο της 
αριθ. πρωτ. 16402/28.08.2020 
πρόσκλησης της ΕΤΔΕ ΤΠΕ 

Fax: 22650 79194   

E-mail: info@deyadelphi.gr   

   

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσό-
τητα 

Σιμή 
Μονάδος 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της 
Δ.Ε.Τ.Α.Δ. ΔΕΛΥΩΝ στο πλαίσιο της αριθ. 
πρωτ. 16402/28.08.2020 πρόσκλησης της 
ΕΤΔΕ ΤΠΕ 

Τπηρεσία 1 5.000,00 5.000,00  

      

   ΤΝΟΛΟ 5.000,00  

   ΦΠΑ 24% 1.200,00  

   
ΤΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗ 
6.200,00  

 
 
 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ Θεωρήθηκε 

 Άμφισσα 20/10/2020 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
 


