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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Με την παρούσα μελέτη περιγράφεται η Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 
των Δράσεων 1.2.3 - Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση (del. 1.2.3), 1.3.3 
- Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης (del. 1.3.3) & 1.4.3 - 
Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις (del. 1.4.3) στο πλαίσιο του 
έργου με τον τίτλο «Sustainable Energy thematic network of cross-border 
Local Authorities» (Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών 
ΟΤΑ), με ακρωνύμιο « ENERGYNET» και κωδικό MIS 904051. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η πράξη με τίτλο «Sustainable Energy thematic network of cross-border Local 
Authorities» (Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με 
ακρωνύμιο « ENERGYNET» και κωδικό MIS 904051 αφορά στη δημιουργία ενός 
διασυνοριακού δικτύου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες, και 
αποσκοπεί στην από πλευράς τους υιοθέτηση των αρχών της αειφορικής ενέργειας 
και την ανάπτυξη αντίστοιχων σχεδιασμών και εφαρμογή ανάλογων πρακτικών. Η 
Πράξη, η οποία χρηματοδοτείται κατά 100% από το Πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ 2007-2013», συνάδει με την εν λόγω 
συνολική προσπάθεια και θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων, στην ευαισθητοποίηση των τοπικών 
κοινωνιών και  στην προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, θα βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες Δήμους όσον αφορά στην από πλευράς τους προσπέλαση των 
σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
καθώς και στην ετοιμότητα και αποτελεσματικότητά τους να διεκδικούν πόρους από 
τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Επειδή τα παραδοτέα «1.2.3 Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση» (del. 1.2.3), 
«1.3.3 Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης» (del. 1.3.3) & «1.4.3 
Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις» (del. 1.4.3) αφορούν σε 
εξειδικευμένο αντικείμενο (πραγματοποίηση είτε συμμετοχή σε δράσεις αειφορικής 
Ενέργειας) , η δε υλοποίησή τους απαιτεί απόλυτη ευχέρεια σε τρεις γλώσσες, ήτοι 
στα Αγγλικά που είναι η αποκλειστική γλώσσα του χρηματοδοτικού προγράμματος, 
στα Ελληνικά και τη γλώσσα της ΠΓΔΜ, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε 
εξωτερικούς ειδικούς των παρακάτω υπηρεσιών: 
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α/α  Εργασία Περιοχή 

1 
Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «2.2.1 Διασυνοριακές 
ημέρες αειφορικής ενέργειας στην Ελλάδα (EUSEW)» (del. 2.2.1) 

Δήμος Ηράκλειας 

2 
Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «2.3.1 Δράσεις 
εισαγωγής της αειφορικής ενέργειας στα σχολεία» (del. 2.3.1) 

Δήμος Ηράκλειας 

3 
Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «4.1.3 Ενεργειακές 
επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Ηράκλειας» (del. 4.1.3) 

Δήμος Ηράκλειας 

4 

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «4.2.3 Σχέδιο δράσης 
αειφορικής ενέργειας Δήμου Ηράκλειας - Συμμετοχή στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων» (del. 4.2.3) 

Δήμος Ηράκλειας 

5 

Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών για την υλοποίηση του παραδοτέου «5.1.3 Τοπικό 
γραφείο και παρατηρητήριο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας» (del. 
5.1.3) 

Δήμος Ηράκλειας 

6 Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση του παραδοτέου 
«1.3.3 Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης» (del. 1.3.3) Δήμος Ηράκλειας 

7 Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και υλοποίηση του παραδοτέου 
«1.4.3 Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις» (del. 1.4.3) Δήμος Ηράκλειας 

8 Τεχνική υποστήριξη κατά τον έλεγχο & αξιολόγηση των υποβληθέντων 
προσφορών που αφορούν στις δράσεις του έργου Δήμος Ηράκλειας 

9 Τεχνική υποστήριξη κατά την παραλαβή, έλεγχο & αξιολόγηση των 
υποβληθέντων παραδοτέων που αφορούν στις δράσεις του έργου Δήμος Ηράκλειας 

10 Τεχνική υποστήριξη που αφορά σε τεχνικά ενεργειακά ζητήματα Δήμος Ηράκλειας 

11 
Τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση Μελέτης εφαρμογής που αφορά 
στο παραδοτέο «5.2.3 Πιλοτικό έργο αειφορικής ενέργειας Ηράκλειας» 
(del. 5.2.3) 

Δήμος Ηράκλειας 

12 
Υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειας, ως Εταίρου 3 του έργου ENERGYNET, 
στις υποχρεώσεις του και στις διαδικασίες που αφορούν το γενικό 
συντονισμό του έργου και τη χρηματοοικονομική του διαχείριση.  

Δήμος Ηράκλειας 

13 
Υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου για την έγκαιρη και 
άρτια διεκπεραίωση των υποχρεώσεων απέναντι στις διαχειριστικές και 
ελεγκτικές αρχές του χρηματοδοτικού προγράμματος.  

Δήμος Ηράκλειας 

 
Τεχνικές Προδιαγραφές: 
 
1. Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση (del. 1.2.3) 
 
Ο ανάδοχος μέσω της παροχής εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και των 
απαραίτητων τεχνικο-οικονομικών δεδομένων, θα υποστηρίξει τις αρμόδιες 
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υπηρεσίες του Δήμου κατά τη κατάρτιση των Τευχών προδιαγραφών που αφορούν 
στα παραδοτέα του έργου, προκειμένου αυτά να δημοπρατηθούν. Επίσης σύμφωνα με 
αυτά τα τεύχη θα προκύψουν τα αντίστοιχα παραδοτέα τους, με βασικό μέλημα την 
επίτευξη των στόχων του έργου και κατ’ επέκταση του Προγράμματος. 
Επίσης θα υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στη διεκπεραίωση των 
συντονιστικών και χρηματοοικονομικών διαδικασιών προς τους λοιπούς εταίρους, 
καθώς και στη σύνταξη των Αναφορών προόδου του έργου, των αιτημάτων 
πιστοποίησης και τροποποίησης, την πραγματοποίηση συναντήσεων, όπως και κατά 
τους ελέγχους και εν γένει τη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, 
σύμφωνα με τον Οδηγό υλοποίησης του Προγράμματος.  
Τέλος, θα μεριμνά για την παρακολούθηση της πορείας του έργου, την τήρηση των 
κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών & χρονοδιαγραμμάτων, δημοσιότητας του έργου 
και γενικότερα την ορθή υλοποίηση αυτού και θα συμβουλεύει όπου χρειάζεται τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

2. Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης (del. 1.3.3) 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προετοιμασία και την οργανωτική φροντίδα κατά την 

πραγματοποίηση της συντονιστικής συνάντησης. Πιο συγκεκριμένα: 

 Θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των συμμετεχουσών πλευρών 

 Θα συντάξει την πρόσκληση συμμετοχής 

 Θα ετοιμάσει βοηθητικά υλικά, όπως οδηγίες ή φυλλάδιο προς τους 
συμμετέχοντες, μικρό αριθμό αφισών Α3 για το χώρο της εκδήλωσης 

 Θα ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται, όπως: 
 Ανασκόπηση πορείας έργου 
 Αναφορά υφιστάμενης κατάστασης 
 Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών 
 Παρουσιολόγιο 

 Θα φροντίσει για τη διαθεσιμότητα στο χώρο προβολικού συστήματος και, 
εφ’ όσον απαιτηθεί, ηχοσυστήματος ή άλλου εξοπλισμού που θα κριθεί 
απαραίτητος. 

  Θα φροντίσει για την ύπαρξη αναψυκτικών, καφέ και κερασμάτων κατά το 
χρόνο προσέλευσης και το διάλλειμα της συνάντησης. 
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 Θα μεριμνήσει για την μεταφορά των συμμετεχόντων από και προς την έδρα 
τους. 

 Θα μεριμνήσει για τη φιλοξενία και τη σίτιση των συμμετεχόντων 
επισκεπτών. 

 Θα έχει την ευθύνη της τεκμηρίωσης (τήρηση πρακτικών, δημιουργία 
φωτογραφικού/κινηματογραφικού αρχείου) 

 Θα συντάξει Δελτίο τύπου και θα το παραδώσει στον Υπεύθυνο 

Επικοινωνίας του έργου και στη συνέχεια θα φροντίσει για τη συλλογή του 

τεκμηριωτικού υλικού (αποκόμματα τύπου, βίντεο από κανάλια κλπ) 

3. Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις (del. 1.4.3) 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προετοιμασία για τη συμμετοχή σε τέσσερις 

συντονιστικές συναντήσεις. Πιο συγκεκριμένα: 

 Θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των συμμετεχόντων 

 Θα ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται, όπως: 
 Ανασκόπηση πορείας έργου 
 Αναφορά υφιστάμενης κατάστασης,  
 Σχεδιασμός επόμενων ενεργειών 
 Παρουσιολόγια 

 Θα μεριμνήσει για τη μεταφορά της αποστολής ανάμεσα στη Ηράκλεια και 
τους λοιπούς εταίρους. 

 Θα μεριμνήσει για την φιλοξενία (ξενοδοχείο, καταλύματα) και την σίτιση 
(catering, δείπνο κ.τ.λ) των συμμετεχόντων 

 Θα συντάξει τα Δελτία τύπου και θα τα παραδώσει στον Υπεύθυνο 

Επικοινωνίας του έργου και στη συνέχεια θα φροντίσει για τη συλλογή 

του τεκμηριωτικού υλικού (αποκόμματα τύπου, βίντεο από κανάλια κλπ) 
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Οι εργασίες θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ 2007-2013» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης 
«Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» 
(Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο « 
ENERGYNET» και κωδικό MIS 904051.  

Παραδοτέα του «Τεχνικού Συμβούλου» θα είναι: 
1. Πέντε (5) τεύχη Αναφοράς πεπραγμένων Τεχνικού συμβούλου - Τεχνικές 

προδιαγραφές, που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση 
των τευχών προδιαγραφών 

2. Ένα (1) τεύχος Αναφοράς πεπραγμένων Τεχνικού συμβούλου - Μελέτη 
εφαρμογής, που αφορά στην τεχνική υποστήριξη κατά την κατάρτιση μελέτης 
εφαρμογής του παραδοτέου 5.2.3 (del. 5.2.3) 

3. Πέντε (5) Τριμηνιαίες αναφορές προόδου Εταίρου 3 
4. Ένα (1) προσχέδιο Τελικής Αναφοράς προόδου Εταίρου 3 
5. Πέντε (5) Τεύχη Αναφοράς πεπραγμένων τεχνικού συμβούλου - Υλοποίηση 

έργου (ανά 3μηνο), που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη κατά την 
υλοποίηση του έργου. 

 
Το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών θα είναι από την ημερομηνία έναρξης του 
έργου ENERGYNET έως την ολοκλήρωσή του και σε περίπτωση παράτασης, έως τη 
νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης. 

 
Τρίτη, 02/12/2014 
 

 
Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 12.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 30.6142.05 με τίτλο : «Τεχνική υποστήριξη - 
EnergyNet».  

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Δράσεων 1.2.3 - Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση 
(del. 1.2.3), 1.3.3 - Διοργάνωση της 3ης συντονιστικής συνάντησης (del. 1.3.3) & 1.4.3 - Συμμετοχή 

σε τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις (del. 1.4.3) του έργου διασυνοριακής συνεργασίας 
«EnergyNet» 

ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

1.2.3 Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση 
του έργου 

8.130,08 

Technical support of the Municipality of 
Irakleia 

1.3.3 Διοργάνωση της 3ης Συντονιστικής 
Συνάντησης 

813,01 

3rd Coordination meeting in Irakleia 
1.4.3 Συμμετοχή σε τέσσερις συντονιστικές 

συναντήσεις 
1.219,51 

Irakleia participation to four (4) 
Coordination meetings 

 Φ.Π.Α 23% 2.337,40 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 12.500,00 

Οι εργασίες θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ 2007-2013» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πράξης 
«Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» (Θεματικό 
δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο « ENERGYNET» 
και κωδικό MIS 904051. 

Τρίτη, 02/12/2014 
 

Θεωρήθηκε 
 

 
Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 

Δήμαρχος Ηράκλειας 
 

Συντάχθηκε 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των Δράσεων 
1.2.3 - Τεχνική υποστήριξη κατά την υλοποίηση (del. 1.2.3), 1.3.3 - Διοργάνωση της 
3ης συντονιστικής συνάντησης (del. 1.3.3) & 1.4.3 - Συμμετοχή σε τέσσερις 
συντονιστικές συναντήσεις (del. 1.4.3) στο πλαίσιο του έργου με τον τίτλο 
«Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities» 
(Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ), με ακρωνύμιο « 
ENERGYNET» και κωδικό MIS 904051. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Θα εκτελεστεί με απ’ ευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο του Δήμου Ηράκλειας, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις: 
 

1. Του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης  

2. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 
ειδικότερα τα άρθρα 209 και 273, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20, 
παράγραφος 13 του Ν. 3731/2008 

3. Του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» με την 
επιφύλαξη  των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 346/1998 

4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83 

5. Την αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την 
οποία αυξάνονται τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 

6. Το υπ’ αριθμ. 21437/5-5-2011 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΑΗΔ με το οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με 
την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του 
Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

7. Την από 25/7/2014 και με αριθμό 301315/ΜΑ4164 εγκριτική επιστολή 
ένταξης από τη Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος 
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8. Την από 5/11/2014 Σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ του Επικεφαλής 
εταίρου του έργου Δήμος Φλώρινας και της Ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής 
Κοινή Τεχνική Γραμματεία 

9. Την από 26/9/2014 και με αριθμό 190 Απόφαση αποδοχής Δ.Σ. Δήμου 
Ηράκλειας 

10. Την από 16/10/2014 Συμφωνία εταιρικής συνεργασίας μεταξύ των τριών 
Ελλήνων εταίρων του έργου, Δήμος Φλώρινας (Επικεφαλής εταίρος), Δήμος 
Ηράκλειας (Εταίρος 3), Δήμος Βισαλτίας (Εταίρος 5) 

 

ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 
ΆΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι χρόνοι παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί, 
έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2007 – 2013». Ο ακριβής χρόνος 
παράδοσης θα προσδιοριστεί στη σχετική σύμβαση. Η παράδοση θα γίνεται 
τμηματικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προσφορά του αναδόχου και σε καμία 
περίπτωση δε θα μπορούν να υπερβαίνουν το χρονοδιάγραμμα του εγκεκριμένου 
σχεδίου δράσης του έργου. 
 

ΆΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιας φύσης μελετών και 
γνώση τοπικών συνθηκών, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος έναντι του φορέα, για 
το σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και 
άλλου αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια 
διεύθυνση του φορέα 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και 
στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης 
της σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε 
έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχτούν με δαπάνες του φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και 
οδηγίες για τη διαχείριση τους. ‘Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, 
ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, 
ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα 
Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον δικαιούχο 
φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση 
των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν 
παρεπόμενες υποχρεώσεις 
Ο φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να 
επέλθει στον εξοπλισμό του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με τον φορέα, με την εξαίρεση της 
απλής αναφοράς στην λίστα συνεργατών 
Περαιτέρω υποχρεώσεις του ανάδοχου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στην 
σύμβαση του με τον φορέα.  
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 

ΆΡΘΡΟ 7: 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 
εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 
περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
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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. 
 

ΆΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
12.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης 
επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω 
ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 
εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. 
 

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

Τετάρτη, 02/12/2014 
 

 
Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 

 


