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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

 

ΕΡΓΟ       : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 
του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε. 20-6117.001 Αμοιβή για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη 
και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την 
δημιουργία πράσινων σημείων – γωνιών 
ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων απορριμμάτων)  

 
 

 
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης 

του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"» 
 
 
 
 

Προϋπολογισμός:  6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ψαχνά, Απρίλιος 2021 

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
4. Αναλυτικό Τιμολόγιο  
5. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

 

ΕΡΓΟ       : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 
του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε. 20-6117.001 Αμοιβή για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη 
και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την 
δημιουργία πράσινων σημείων – γωνιών 
ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων απορριμμάτων) 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει τη δαπάνη υλοποίησης της Υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"», συνολικού 
ποσού  6.200,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%). 
 
1 .1 Υφιστάμενη κατάσταση : 
Βασικός στόχος για το Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων είναι η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων του. Ο 
Δήμος παράγει μια σημαντική ποσότητα απορριμμάτων καθημερινά, η οποία αφενός επιβαρύνει το 
περιβάλλον και αφετέρου αποτελεί οικονομική επιβάρυνση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την βελτίωση της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), 
καθώς και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, ο 
Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 
ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Σκοπός της παρούσας  υπηρεσίας είναι η 
προετοιμασία φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο υποβολής σχετικής πρότασης στην εν 
λόγω Πρόσκληση. 
 
 
1.2 Οφέλη για το Δήμο  
Μερικά από τα οφέλη που απορρέουν για το Δήμο, και εκτός αυτών που θα προκύψουν από την 
εκπόνηση της παρούσας υπηρεσίας, είναι τα εξής:  

1. Εξορθολογισμός του συστήματος συλλογής και διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 
σε επίπεδο Δήμου. 

2. Εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και πρακτική. 
3. Σταδιακή μείωση του όγκου συμμείκτων απορριμμάτων. 
4. Ενίσχυση της πρόληψης παραγωγής ΑΣΑ. 

 
1.3 Χρηματοδότηση της υπηρεσίας  
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% . Για 
το σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021 πίστωση 6.200,00 ευρώ στον 
κωδικό Κ.Α. 20-6117.001 και τίτλο «Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη 
και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την δημιουργία πράσινων σημείων – 
γωνιών ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων απορριμμάτων)».   
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Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» 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 Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-
2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν.  
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανατίθεται με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 118του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) 
Οι τιμές τιμολογίου ελήφθησαν μετά από έρευνα αγοράς . 
 
Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV:  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών  περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με 
κωδικό CPV: 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης) 
 
 
 
 
 
 

Ψαχνά,   05-04-2021 

 

  

Ο 
Συντάξας 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
M.Sc. ΠΕ5/Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ         : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 
του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε. 20-6117.001 Αμοιβή για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη 
και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την 
δημιουργία πράσινων σημείων – γωνιών 
ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων απορριμμάτων) 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 Εισαγωγή 
Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 
ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Σκοπός της παρούσας  υπηρεσίας είναι η 
προετοιμασία φακέλου αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο υποβολής σχετικής πρότασης στην εν 
λόγω Πρόσκληση. 
 
2.2 Αντικείμενο των υπηρεσιών 
Η παρούσα υπηρεσία αφορά στην παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».  
Ειδικότερα, το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

1. Τεχνική περιγραφή και συμβουλευτική υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη σχεδίων τευχών 
δημοπράτησης και προϋπολογισμού του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 
βιοαποβλήτων. 

2. Τεχνική περιγραφή και συμβουλευτική υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη σχεδίων τευχών 
δημοπράτησης και προϋπολογισμού Δημιουργίας Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης. 

3. Πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών. 
4. Φάκελος των αιτούμενων εγγράφων για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης, ήτοι: 

 Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου. 
 Πίνακες σταδίων εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης πράξης, αποτύπωσης 

προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. 
 Σχέδιο Αίτησης Χρηματοδότησης. 
 Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

χρονοδιαγράμματος. 
 Υποστήριξη του Δήμου στην κάλυψη των απαιτήσεων για την υποβολή πρότασης. 

 
2.3 Παραδοτέα 
Τα παραδοτέα τα οποία αποτελούν συμβατική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου είναι τα εξής: 

1ο Παραδοτέο. Τεχνική περιγραφή και συμβουλευτική υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη 
σχεδίων τευχών δημοπράτησης και προϋπολογισμού του Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή 
(ΔσΠ) βιοαποβλήτων. 
2ο Παραδοτέο. Τεχνική περιγραφή και συμβουλευτική υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη 
σχεδίων τευχών δημοπράτησης και προϋπολογισμού Δημιουργίας Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης. 
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3ο Παραδοτέο. Πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών. 
4ο Παραδοτέο. Φάκελος των αιτούμενων εγγράφων για την υποβολή της πρότασης 
χρηματοδότησης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία όλα τα ανωτέρω τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ψηφιακού μέσου αποθήκευσης (USB – memorystick/CD) . 

 
2.4 Διάρκεια υλοποίησης υπηρεσίας: 
Η Υπηρεσία θα έχει συνολική χρονική διάρκεια δύο (2) μήνες . Παράταση δύναται να δοθεί μόνο 
έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου, η οποία θα υποβληθεί πριν την παρέλευση της 
ανωτέρω προθεσμίας. 
 

 
 

 
Ψαχνά,  05-04-2021 

 

  

Ο 
Συντάξας 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
M.Sc. ΠΕ5/Α 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Σελ. 6 από 11  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

 

ΕΡΓΟ             : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 
του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε. 20-6117.001 Αμοιβή για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη 
και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την 
δημιουργία πράσινων σημείων – γωνιών 
ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων απορριμμάτων) 

 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
Ψαχνά,   05-04-2021 

 

  

Ο 
Συντάξας 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
M.Sc. ΠΕ5/Α 

 

 

Α/Τ Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδοςσε 

(€) 

Δαπάνησε 
(€) 

1 

Παραδοτέο 1 : Τεχνική περιγραφή και συμβουλευτική 
υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη σχεδίων 
τευχών δημοπράτησης και προϋπολογισμού του 
Προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 
βιοαποβλήτων. 

Τεμάχιο 1 1.250,00 1.250,00 

2 

Παραδοτέο 2 : Τεχνική περιγραφή και συμβουλευτική 
υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη σχεδίων 
τευχών δημοπράτησης και προϋπολογισμού 
Δημιουργίας Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης. 

Τεμάχιο 1 1.250,00 1.250,00 

3 Παραδοτέο   3  : Πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των δημοτών Τεμάχιο 1 1.250,00 1.250,00 

4 Παραδοτέο 4 : Φάκελος των αιτούμενων εγγράφων για 
την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης Τεμάχιο 1 1.250,00 1.250,00 

   
      

  
  ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 

  
  ΦΠΑ 24% 1.200,00 

  
  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.200,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΕΡΓΟ             : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 
του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε. 20-6117.001 Αμοιβή για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη 
και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την 
δημιουργία πράσινων σημείων – γωνιών 
ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων απορριμμάτων) 

 
                                                            4.   ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
Η διαμόρφωση του τιμολογίου μελέτης και ο υπολογισμός των τιμών βασίστηκε στα παρακάτω :  

 
4.1 Ανάλυση κόστους – απαιτήσεις σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό 

 

Είδος Εργασίας/ 
Υπηρεσίας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Α/Μ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Τιμή 
Α/,Μ σε 

(€) 

Δαπάνη σε 
(€) 

 
Παροχή 

συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την 

σύνταξη και 
προετοιμασία 

φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης 

του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο 

πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΑΤ04 

του Προγράμματος 
"ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" 

 

Υπεύθυνος Ομάδας 
Έργου 

 
Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικής ή 
θεωρητικής κατεύθυνσης με 
εμπειρία άνω των 15 ετών, στο 
σχεδιασμό έργων ΟΤΑ Α' και Β' 
Βαθμού. 
 

2 1.300,00 2.600,00 

Μέλη Ομάδας Έργου 
– Ειδικοί 

Εμπειρογνώμονες 

 
Περιβαλλοντολόγος με 
τουλάχιστον 5ετή  εμπειρία σε 
θέματα σχεδιασμού και 
διαχείρισης έργων και 
προγραμμάτων Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 
 

1 1.200,00 1.200,00 

 
Οικονομολόγος με 5η εμπειρία 
σε θέματα τεχνικοοικονομικών 
αναλύσεων 
 

1 1.200,00 1.200,00 

  ΣΥΝΟΛΟ : 5.000,00 
  Φ.Π.Α. 24% : 1.200,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 6.200,00 
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4.2 Ανάλυση κόστους ανά παραδοτέο  
 
 

Είδος Εργασίας / 
Υπηρεσίας 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Ανθρω-
πομήνες 

(Α/Μ) 

Α/Μ ανά 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Τιμές Κόστος ανά ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ σε (€) Δαπάνη 

1ο 2ο 3ο 4ο σε (€) 1ο 2ο 3ο 4ο σε (€) 

Παροχή 
συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για 
την σύνταξη και 
προετοιμασία 

φακέλου 
αίτησης 

χρηματοδότησης 
του Δήμου 
Διρφύων 

Μεσσαπίων στο 
πλαίσιο της 
Πρόσκλησης 

ΑΤ04 του 
Προγράμματος 

"ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ" 

Υπεύθυνος 
Ομάδας Έργου 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1.300,00 650,00 650,00 650,00 650,00 2.600,00 

Μέλη Ομάδας 
Έργου – Ειδικοί 

Εμπειρογνώμονες 

1 0,5 0,5  - -  1.200,00 600,00 600,00 0,00 0,00 1.200,00 

1  -  - 0,5 0,5 1.200,00 0,00 0,00 600,00 600,00 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΑ 4 1 1 1 1 - 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 5.000,00 

 
 
 
Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, διαμορφώθηκαν 
μετά από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχα έργα.  

 
 

Ψαχνά,   05-04-2021 

 
 

  

Ο 
Συντάξας 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
M.Sc. ΠΕ5/Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 

 

ΕΡΓΟ          : Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 
του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 02/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Κ.Α.Ε. 20-6117.001 Αμοιβή για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη 
και προετοιμασία φακέλου αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων – 
Μεσσαπίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 
του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για την 
δημιουργία πράσινων σημείων – γωνιών 
ανακύκλωσης (υπόγειων κάδων απορριμμάτων) 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η παρούσα αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την 
σύνταξη και προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"», προϋπολογισμού 5.000,00 € 
πλέον 24% ΦΠΑ, σύνολο 6.200,00 €. 
 

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» 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 Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-
2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων και, 
ειδικότερα: 

 του άρθρου376 «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 εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με συλλογή προσφορών. Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 
86 του Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα 
προσδιοριστεί αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των εργασιών. Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να 
υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η ανάθεση θα γίνει απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 118  
του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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 Υπηρεσιών του Δήμου και, όπου αυτές δεν 
αντιβαίνουν στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου. 
Οι διατάξεις αυτές έχουν ως εξής: 
1) Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
3) Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 
4) Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/τ.Α’/05-08-2016) 
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5) Οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) 
 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
6) Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
7) Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  
8) Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει. 
9) Oι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011)«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10) Την με αρ.  57654 / 23-05-2017  Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης ». 
11) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 
Σύμφωνα 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.  
 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η Υπηρεσία θα έχει συνολική χρονική διάρκεια δύο (2) μήνες, από την ημ/νία υπογραφής της Σύμβασης. 
Παράταση δύναται να δοθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του Αναδόχου, η οποία θα υποβληθεί 
πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης. 
 

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Λόγω χαμηλού προϋπολογισμού δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με την κάτωθι διαδικασία: 
Η πληρωμή του Αναδόχου καταβάλλεται στο σύνολό της με την ολοκλήρωση της σύμβασης και την 
οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Τα παραδοτέα υπόκεινται σε έλεγχο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Τα τιμολόγια του Αναδόχου 
για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ.  
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που 
ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.  
 

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει όλες εκείνες τις ενέργειες όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στη Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"». 
 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ο Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων και οι Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες για την παροχή όλων των 
μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της τεχνικής. 
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8. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της νομικής 
δέσμευσης. 
 

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω 
και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και 
επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο 
Ανάδοχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 
ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.  
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να 
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.  
 
 

Ψαχνά,   05-04-2021 
 

  

Ο 
Συντάξας 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
M.Sc. ΠΕ5/Α 

 


