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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.996,01€ (συμπ. Φ.Π.Α.) 

Κ.Α:10-6142.003 

ΕΙΔΟΣ:Υπηρεσία 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   16/2022 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ: 

«Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή χρηματοδότησηςτης 
Πράξης“Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων”» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPV: 
 
79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
Διεύθυνση Διοίκησης, Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης 
Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης 
Ταχ. Δ/νση: Αβάντων 18, Ψαχνά Ευβοίας, 34400 

Τηλ. :2228350219 

Email: dioikisi@ddm.gov.gr 
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Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Σύμβασης  - Τεχνική Περιγραφή 
 

1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Ο ΔήμοςΔιρφύων - Μεσσαπίων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικός : 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039  Έκδοση: 1/0, αρ.πρ.1084/29.06.2022 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, σκοπεύει να προμηθευτεί 

νέες εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα 

του αστικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά 

παραγόμενα δεδομένα στοχεύει σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 

προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση 

τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του 

marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τη μεθοδολογία 

που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “IntegratedExplore-Shape-

DealMatchmakingProcess”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Η επιλογή από το 

marketplace των δράσεων που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες και πολιτικές του δήμου θα 

συνοδεύεται από τη σύνταξη μελέτης, όπου θα αποτυπώνονται η ψηφιακή στρατηγική του, 

σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ. Το σύνολο 

των ως άνω επιλεγμένων δράσεων θα υλοποιείται σε ένα (κύριο) υποέργο, με ενιαία 

διαγωνιστική διαδικασία. 

Στην πρόσκληση ορίζεται ότι “….Κάθε προτεινόμενη πράξη θα συνοδεύεται από μελέτη, η 

οποία θα εκπονηθεί από ανεξάρτητο σύμβουλο, μετά από ανάθεση από τον δικαιούχο δήμο..” 

και “…δαπάνες του ανεξάρτητου συμβούλου για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης δράσεων 

ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ είναι επιλέξιμες με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία 

έκδοσης της πρόσκλησης.”  

Προκειμένου ο δήμος να υλοποιήσει τα έργα/δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, πρέπει να 

διεκδικήσει τη χρηματοδότηση τους από το ΕΣΠΑ, με την κατάθεση τεκμηριωμένης 

πρότασης/πράξης για την ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνολογιών 

έξυπνων πόλεων.  

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ" του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014 - 2020, 

απαιτείται η διασφάλιση της συμβατότητας των έργων που θα υλοποιηθούν με τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, και ιδίως ως προς την επίτευξη των γενικών και 

ειδικών στόχων και των οροσήμων της. Επομένως ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και 

προετοιμασία τεκμηριωμένης πρότασης απαιτούν προσαρμογή στις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης, για τη μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην αξιολόγηση και στην έγκριση 

χρηματοδότησης των παρεμβάσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες 

Συμβούλου για την υποβολή χρηματοδότησης της Πράξης “Δράσεις Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων”» σε κατάλληλο Σύμβουλο, προκειμένου ο 

Δήμος να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039 για την 

υλοποίηση των έργων/δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.  
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Μέσω της σχετικής παροχής υπηρεσιών, ο Δήμος θα λάβει υπηρεσίες Συμβούλου που αφορούν, 

στην σύνταξη μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου σύμφωνα με το πρότυπο 

μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ) της πρόσκλησης καθώς 

και στην υποστήριξη του δήμου για την σύνταξη και υποβολή της πρότασης μέσω του ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 5 της πρόκλησης. 

 

2. Πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας  

Η εργασία, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9β του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 

τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και θα διενεργηθεί α) έως 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τα 

άρθρα 117 και 118 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν 

σήμερα και β) άνω των 30.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με διαγωνισμό του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 

για Συμβάσεις Υπηρεσιών (υπόδειγμα ΕΑΔΔΗΣΥ). 

 

3. Σκοπός της παροχής υπηρεσίας 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα περιλαμβάνει και την εκπόνηση στρατηγικής ψηφιακού 

μετασχηματισμού 2022 -2027 και θα οδηγεί σε αιτιολογημένη επιλογή δράσεων ψηφιακών 

τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρουν τον δήμο στο πλαίσιο του 

διαμορφωθέντος marketplace. Μέσω αυτής ο δήμος θα ωριμάσει έγκαιρα και αποτελεσματικά 

τον σχεδιασμό των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού με τα απαιτούμενα στοιχεία όπως 

αυτά προσδιορίζονται στη δημόσια διαβούλευση της δράσης από το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης,  στοχεύοντας στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων του 

∆ήμου. Επιπλέον με την παρεχόμενη υπηρεσία θα συνταχθεί το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), 

το οποίο αποτελεί την πρόταση του δήμου συνοδευόμενο από τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά/έγγραφα.  

 

4. Αντικείμενο/μεθοδολογίατης παροχής υπηρεσίας 

Αντικείμενο είναι οι «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή χρηματοδότησης της Πράξης 

“Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων”» προκειμένου ο 

δήμος να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039 για την 

υλοποίηση των έργων/δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.  

Οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση συγκεκριμένων τυπικών διαδικασιών και κανόνων, ενώ 

απαιτούν ενέργειες λεπτομερούς σχεδιασμού πριν την σύνταξη της σχετικής πρότασης, καθώς 

και προγραμματισμού κατά την σύνταξη του φακέλου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται συνεχείς ανάγκες, 

ειδικά τεχνικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης, στην επίλυση και ερμηνεία σχετικών 

ζητημάτων, που απαιτούν ανάλογη εμπειρία. 

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα αφορούν στα εξής αντικείμενα: 

1. στην εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης της πράξης (αποτύπωση των στρατηγικών επιλογών των 

δράσεων του δήμου, σχετιζόμενες πράξεις του δήμου που έχουν υποβληθεί ή/και εγκριθεί σε 

άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, έρευνα αγοράς και 

κοστολόγηση των δράσεων, διοίκηση έργου, χρονοδιάγραμμα κλπ.), σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

των  δράσεων που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης,  κατά το στάδιο πριν την υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της σχετικής 

πρόσκλησης 
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2. στην εκτέλεση ενεργειών τεχνικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης που απαιτούνται για 

την πληρότητα  του φακέλου της πράξης που θα υποβληθεί 

3. καθώς και στην υποστήριξη του δήμου για την σύνταξη και υποβολή της πρότασης μέσω του 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 5 της πρόκλησης.. 

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με τις απαιτήσεις της προτεινόμενης 

πράξης, την ανάδειξη των προβλημάτων ωρίμανσης και τις προτεινόμενες λύσεις, τις 

προδιαγραφές/απαιτήσεις της προτεινόμενης λύσης και τον προγραμματισμό των σχετικών 

δράσεων όπου απαιτείται κ.λ.π. 

 

5. Παραδοτέα  

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι  : 

1ο παραδοτέο: Μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου 
Στην μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου που θα αποτυπώνονται, 

σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ: η ψηφιακή 

στρατηγική 2022 – 2027, οι στρατηγικές επιλογές των δράσεων από το marketplace που 

προτείνονται από τον δήμο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, οι σχετιζόμενες 

πράξεις του δήμου που έχουν υποβληθεί ή/και εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο άλλων 

Προγραμμάτων ανεξαρτήτων χρηματοδοτικών μέσων, οι τεχνικές προδιαγραφές ανά δράση που 

προτείνεται από τον δήμο και η προκοστολόγηση των παραπάνω δράσεων σύμφωνα με το 

Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, το σχήμα διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης 

καθώς και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.  

Χρόνος Παράδοσης: έως60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

2ο παραδοτέο: Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης της πράξης 
 Αναλυτική Έκθεση όπου θα περιγράφονται οι ενέργειες/ προϋποθέσεις συμβατότητας 

της πράξης με τον σχεδιασμό που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού. 

 Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία 

 Τεχνική έκθεση για την κάλυψη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας (εφόσον αφορά) 

Χρόνος Παράδοσης:  έως 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου παραδοτέου 

3ο παραδοτέο: Υποστήριξη του δήμου για την σύνταξη και υποβολή της πρότασης 
 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), το οποίο αποτελεί την πρόταση του δήμου συνοδευόμενο 

από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/έγγραφα 

Χρόνος Παράδοσης:  έως 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου και σε κάθε 

περίπτωση όχι μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων ήτοι έως 30/11/2022 ή 

όποια ημερομηνία οριστεί σε περίπτωση παράτασης της λήξης υποβολής προτάσεων. 
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6. Κοστολόγηση Υπηρεσιών 

Η κατανομή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και η 

δαπάνη για την κοστολόγηση των υπηρεσιών, εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι για τις 

ανάγκες υλοποίησης των υπηρεσιών αυτών απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον δύο (2) 

ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το αντίστοιχο κόστος απασχόλησής τους, υπολογισμένο 

δυνάμει των ανθρωποωρών που θα απαιτηθούν, αναλύεται κατωτέρω: 

 

Πίνακας: Ανάλυση Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

Ι. εκτέλεση 

ενεργειών 

ωρίμανσης της 

πράξης 

30 ημέρες 2 

1 ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής 

και 1 ΠΕ ή ΤΕ 

Διοίκησης και 

Οικονομίας 

15 120 120 73,08 8.769,60 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΙΙ. εκτέλεση 

ενεργειών 

τεχνικής και 

οικονομοτεχνικ

ής υποστήριξης 

της πράξης 

15 ημέρες 2 

1 ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής 

και 1 ΠΕ ή ΤΕ 

Διοίκησης και 

Οικονομίας 

5,65 45,2 45,2 73,08 3.303,01 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3  

 III.  υποστήριξη 

του δήμου για 

την σύνταξη και 

υποβολή της 

πρότασης 

15 ημέρες 2 

 1 ΠΕ ή ΤΕ 

Πληροφορικής 

και 1 ΠΕ ή ΤΕ 

Διοίκησης και 

Οικονομίας 

5 40 40 73,08 2.923,20 

Σύνολο 14.996,01 
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Άρθρο 2ο:Προϋπολογισμός 

Το κόστος των δυνητικά παρεχόμενων υπηρεσιών αναλύεται ως ακολούθως: 

Α/Α CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  Μ.Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1. 79411000 

Υπηρεσίες Συμβούλου για την 

υποβολή χρηματοδότησης της 

Πράξης “Δράσεις Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού του Δήμου 

Διρφύων – Μεσσαπίων” 

Κατ’ 

αποκ

οπή 
12.093,56€ 1 12.093,56€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :  12.093,56€ 

  ΦΠΑ 24% :   2.902,45€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 :   14.996,01€ 

Σημείωση:Οι αμοιβές του επιστημονικού προσωπικού προκύπτουν βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία 

της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και συγκεκριμένα του άρθρου  Άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή 

μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης) Παράγραφος 1 και 2. 

Η  δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.996,01€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%). Η 

δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων βαρύνοντας 

τον ΚΑ 10-6142.003  με  τίτλο : « Δαπάνη για υποστηρικτικές ενέργειες της πράξης και μελέτη 

δαπανών ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα με τίτλο: ΄΄ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ΄΄  κωδ. Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α 

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6039»του Οικονομικού έτους2022». 

Οι υπό προμήθεια Υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται στονπαρακάτω 

κωδικόCPV:79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

Άρθρο 3ο: Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε  από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1) Οι διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα» 

2) Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει. 

3) Οι διατάξεις του Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) 

«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών 

4) Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

5) Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

6) Oι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ. 204/τ.Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

7) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 
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8) Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ  143/τ.Α’/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

9) Οι διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)  «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

10) Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α) και λοιπές ρυθμίσεις». 

11) Οι διατάξεις του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία” 

12) Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  

13) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

14) Την με αρ.  57654 / 23-05-2017  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1781 Β) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και  Ανάπτυξης ». 

15) Οι διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου    της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση 

της     οικονομικής και   αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

16) Οι διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 

17) Οι διατάξεις του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 135 Α)«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» 

18) Οι διατάξεις Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία». 

19) Οι διατάξεις Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/ Α'/ 23-09-2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 

άλλες διατάξεις. 

20) 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. 
 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:  

1. Η τεχνική και Οικονομική Προσφορά 

2. Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Το τιμολόγιο  

4. Η Τεχνική Περιγραφή   

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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Άρθρο 5ο: Τρόπος Ανάθεσης 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 118 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση την τιμή. 

Άρθρο 6ο:  Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 

Η διάρκεια του έργου ορίζετε σε δυο (2) μήνες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα έχουν 

ολοκληρωθεί με την οριστική υποβολή του Τεχνικού Δελτίου/Αίτησης Χρηματοδότησης και σε 

κάθε περίπτωση το αργότερο ως την ημερομηνία λήξης της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων, 

ήτοι έως την 31/1/2023 ή όποια νέα ημερομηνία οριστεί από την διαχειριστική αρχή. Σε 

περίπτωση παράτασης της περιόδου υποβολής προτάσεων και του καθορισμού νέας 

ημερομηνίας λήξης , ο χρόνος αυτός δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

και πάντως όχι σε ημερομηνία μεταγενέστερη της νέας ημερομηνίας λήξης υποβολής 

προτάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/16, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, 

ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης 

μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια 

της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, 

κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Οπωσδήποτε πάντως, οι συμβάσεις 

τροποποιούνται κατά τη διάρκειά τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 

4412/16. 

 

Άρθρο 7ο:  Δικαίωμα Συμμέτοχης 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 

από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 

αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
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συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

3. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νόμιμους εκπροσώπους τους.   

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 

6. Προσφορές δύναται να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της μελέτης. 

 

Άρθρο 8ο: Τρόπος Υποβολής και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

Κάθε "προσφέρων'' θα πρέπει να υποβάλλει κλειστό ενιαίο φάκελο προσφοράς, στον οποίο θα 

πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά τα πλήρη στοιχεία αυτού που υποβάλλει την προσφορά 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο 

αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά) καθώς επίσης και τις ενδείξεις:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς:Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων 

Διεύθυνση:Αβάντων 18, Ψαχνά Ευβοίας, 34400 

Αρ. Μελέτης:16/2022  

Επιλογή Αναδόχου για την: 

«Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή χρηματοδότησης της Πράξης 
“Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων”» 

Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής δυο  

ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:  

-Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

- Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» , ο οποίος θα περιέχει: 
1. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητήριου για την άσκηση  δραστηριότητας συναφή με 

αντικείμενο της σύμβασης  το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την 

υποβολή του εκτός εάν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει δεν υφίστανται 

λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 
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Στον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει (επί ποινή 
αποκλεισμού), να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά  : 

1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, η οποία θα αποδεικνύει  

τη συμφωνία αυτών με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων 

όπως δωρεάν) αποτελεί λόγω απόρριψης της προσφοράς. 

 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού: 

Οικονομική προσφορά , η οποία θα είναι συνταγμένη με την ίδια αρίθμηση  και σειρά όπως στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε 

διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 

γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Άρθρο 9ο: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - Χρόνος υποβολής 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») και τον 

καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδοποίησης, τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί του αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου, στην οποία θα δηλώνει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση αφορά τον 

οικονομικό φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε  περίπτωση νομικού προσώπου τον 

νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79  Α του Ν.4412/2016. 

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και   

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. 

Άρθρο 10ο : Υπογραφή Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)  

ημερών  από την  ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Άρθρο 11ο: Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων  
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Oποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της 

έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 

(Α΄ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης 

ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

 

Άρθρο 12ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

 

Άρθρο 13ο :   Παραλαβή παραδοτέων  

Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

219 παρ. 1 Ν 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 παρ. 1 του Ν 4782 /2021 : 

«Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, 

που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας 

διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. 

Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, για την παραλαβή συμβάσεων υπηρεσιών με εκτιμώμενη 

αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, δεν 

απαιτείται  συγκρότηση επιτροπή παραλαβής και η παραλαβή γίνεται με βεβαίωση, που 

εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της 

υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό με την απόφαση ανάθεσης. 

Αρμόδιο τμήμα για την παρακολούθηση και παραλαβή της παρούσας σύμβασης θα είναι το 

Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

 

Άρθρο 14ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων, τηρεί πλήρως τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στα παρακάτω: 

• Ο Ανάδοχος θα τηρεί  όσα αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσης 

μελέτης. 

• Ο Ανάδοχος θα  ευθύνεται κατά την εκτέλεση του παρόντος για τη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και την προστασία του προσωπικού του που θα 

απασχοληθεί για το σκοπό αυτό. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει  ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη τήρησης των 

διατάξεων ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με το προσωπικό του, για πιθανά ατυχήματα 

είτε εντός είτε εκτός των περιοχών εργασίας. 

• Ο Ανάδοχος θα  έχει την αποκλειστική ευθύνη να λαμβάνει τα προσήκοντα προληπτικά 

μέτρα για να προστατεύσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στα πλαίσια της σύμβασης, το 

προσωπικό του καθώς και κάθε τρίτο κατά ενδεχομένων ατυχημάτων ή / και βλαβών που 

πιθανώς να προκληθούν από αυτόν ή / και από το προσωπικό του, και να φέρει την δαπάνη 

της τυχόν σχετικής βλάβης ή / και αποζημίωσης. 
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• Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τα μέσα για 

την προσήκουσα, εμπρόθεσμη και άρτια εκτέλεση της σύμβασης. 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί, ότι σε περίπτωση φθοράς με δική του υπαιτιότητα, του 

εξοπλισμού και των μέσων που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της σύμβασης, έχει τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο εφεδρικό εξοπλισμό και μέσα ώστε η ολοκλήρωση της 

σύμβασης να προχωρήσει ομαλά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Τα έξοδα επισκευής του 

εξοπλισμού και των μέσων του στην περίπτωση αυτή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 

τον Ανάδοχο. 

Άρθρο 15ο: Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής 

Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει τον αναδόχου παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση 

όπως: 

1. Συνεργασία με την διοίκηση.  

2. Συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες 

3. Συνεργασία με τον Ανάδοχο και χορηγία όλων των στοιχείων που διαθέτει σε 

ηλεκτρονική (όπου υπάρχουν) και σε έντυπη μορφή προκειμένου να επισπευστούν οι 

σχετικές υπηρεσίες / εργασίες και να ολοκληρωθούν επιτυχώς. 

Άρθρο 16ο :     Τρόπος πληρωμής, Φόροι, Τέλη και κρατήσεις 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά  με το 100% της συμβατικής 

αξίας μετά την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων. 

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

3. Tον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την άρτια 

εκτέλεση των υπηρεσιών που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

4. Ειδικότερα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΔΗΣΥ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 

5. Οι ως  άνω κρατήσεις,    υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

6. Με την  πληρωμή θα γίνει  η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Άρθρο 17ο : Χρόνος ισχύος προσφορών. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 

ανωτέρω θα απορρίπτεται  ως μη κανονική. 

Άρθρο 18ο : Υπεργολαβία - Εκχώρηση του αντικειμένου 
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 

κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει 

και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση. 

Άρθρο 19ο : Επίλυση διαφορών 

Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία από τα αρμόδια 

όργανα και τα αρμόδια δικαστήρια. 

Άρθρο 20ο : Έκπτωση αναδόχου  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες 

δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο  21ο:  Απόρριψη Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί 

να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο 22ο :  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Άρθρο 23ο: Ανωτέρα βία 
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Ο Δήμος ή / και ο Ανάδοχος δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της 

παρούσας Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα, 

στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή γεγονός 

ανωτέρας βίας. 

Αποτελούν ενδεικτικούς λόγους ανωτέρας βίας: πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, 

εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί. 

Ο  Δήμος ή / και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα που ευρίσκονται 

εντός των ορίων των δυνατοτήτων τους για να περιορίσουν κατά το δυνατόν στο ελάχιστο τις 

επιπτώσεις του γεγονότος της ανωτέρας βίας  στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

Ο Δήμος ή / και ο Ανάδοχος εφόσον εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 

οφείλει να ενημερώσει σχετικά το άλλο μέρος, άμεσα από την στιγμή που κατέστη δυνατή η 

σχετική ειδοποίηση και πάντως όχι αργότερα των δέκα (10) ημερών. 

Άρθρο 24ο  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και 

για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 

έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 

κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Άρθρο 25ο: Ρήτρα Εμπιστευτικότητας κατά την Εκτέλεση της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές 

πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι 

εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί 

προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη 

λειτουργία του Οργανισμού. 

Ο Ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων αποφυγής οιασδήποτε 

διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια.  

Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων ως Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον Ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του 

Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην 

αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε 

αυτά. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά 

συστήματα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε 

περίπτωση που έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς 

πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Διρφύων – 

Μεσσαπίων. 

Ο Ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει: 

 Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν μόνο 

χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται. 



Σελίδα 16 από 16 

 

 Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον 

οποίο δόθηκαν. 

 Να μην αναπαραγάγει με οποιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες. 

 Να επιστρέψει στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Ανάδοχο, βάσει νομοθετικής διάταξης, κανονισμού ή 

δικαστικής εντολής, να αποκαλύψει οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες πληροφορίες, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως τον Δήμο Διρφύων – 

Μεσσαπίων, προτού προβεί στην αποκάλυψη. 

Η υποχρέωσή του Αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών 

πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της 

συνεργασίας του με τον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών 

που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης 

του με τον Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων. 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει 

νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως 

η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της κείμενης 

νομοθεσίας και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.   

 

Άρθρο 26ο: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας, οι όροι της παρούσας και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

 

 Ψαχνά, 2 Δεκεμβρίου 2022 
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