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ΤΕΩΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΨΗ 

Ο Διμοσ Μυκόνου προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ςυνοπτικό  διαγωνιςμό και με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ΡΛΕΟΝ ςυμφζρουςα από τεχνο-οικονομικι άποψθ βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 

και του Ν. 4412/2016 για τθν παροχι υπθρεςιϊν: «Αμοιβέσ Λογιςτικήσ Υποςτήριξησ 2017». 

Στθν Οικονομικι Υπθρεςία του Διμου Μυκόνου δεν υπθρετοφν ςιμερα υπάλλθλοι, ςτθ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ, με ειδικζσ οικονομικζσ – λογιςτικζσ, νομικζσ κλπ. ςπουδζσ ι 

με ανάλογθ προθγοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία και, κατά ςυνζπεια, θ κατάρτιςι τουσ 

είναι ελλιπισ. Επομζνωσ, θ Υπθρεςία ζχει ανάγκθ από ζναν εξωτερικό ςυνεργάτθ ο οποίοσ 

να είναι ςε κζςθ να διακζςει επαρκι χρόνο και προςωπικό για τθν τακτικι επιτόπου ι 

απομακρυςμζνθ υποςτιριξθ εργαςιϊν – διαδικαςιϊν και, ςυνάμα, να παρζχει 

υποςτθρικτικζσ-διαδικαςτικζσ, οικονομικζσ και νομοτεχνικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε 

τακτικι βάςθ, κακϊσ και επί τόπου επίκαιρθ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ.  

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου, αφορά τθν υποςτιριξθ του Διμου Μυκόνου ςτα 

επιμζρουσ οικονομικά κζματα και ειδικότερα:  

1. Υπθρεςίεσ λογιςτικισ υποςτιριξθσ Διμου Μυκόνου  

2. Υπθρεςίεσ Λογιςτικισ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

3. Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ – ενθμζρωςθσ και κατάρτιςθσ υπαλλιλων. 

 

 

1. ΡΕΙΓΑΨΗ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ – ΥΡΗΕΣΙΩΝ  ΡΟΥ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΕΙ Ο 

ΑΝΑΔΟΩΟΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

A. Υπηρεςίεσ λογιςτικήσ υποςτήριξησ  Δήμου Μυκόνου  

• Εποπτεία ορκισ  καταχϊρθςθσ όλων των πρωτογενϊν παραςτατικϊν χριςθσ  
και ςυμφωνία λογαριαςμϊν Γενικισ Λογιςτικισ με λογαριαςμοφσ Δθμόςιου 
Λογιςτικοφ. 

• Σφνταξθ δϊδεκα μθνιαίων δθλϊςεων ΦΡΑ, ςυμφωνία με ςχετικό αναλυτικό 
λογιςτικισ και ζκδοςθ εντολισ πλθρωμισ για κάκε μία. 



 
 

• Σφνταξθ δϊδεκα μθνιαίων δθλϊςεων, ςυμφωνία με ςχετικό αναλυτικό 
λογιςτικισ παρακρατοφμενων φόρων τρίτων και ζκδοςθ εντολισ πλθρωμισ 
για κάκε μία. 

• Σφνταξθ δϊδεκα μθνιαίων δθλϊςεων, ςυμφωνία με ςχετικό αναλυτικό 
κακολικό λογιςτικισ παρακρατοφμενων φόρων κατά τθν προμικεια κάκε 
είδουσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον Διμο και ζκδοςθ εντολισ 
πλθρωμισ για κάκε μία. 

• Σφνταξθ δϊδεκα μθνιαίων δθλϊςεων, ςυμφωνία με ςχετικό αναλυτικό 
λογιςτικισ παρακρατοφμενων φόρων ειςοδιματοσ εργολθπτϊν και ζκδοςθ 
εντολισ πλθρωμισ για κάκε μία. 

• Υποςτιριξθ μθνιαίασ ςυμφωνίασ του ςχετικοφ λογαριαςμοφ τθσ Γενικισ 
Λογιςτικισ με τα δεδομζνα των καταςτάςεων τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμϊν, 
για τθν μιςκοδοςία προςωπικοφ, τθν απόδοςθ ΦΜΥ και για κάκε άλλθ 
πλθρωμι που διεκπεραιϊνεται μζςω τθσ ΕΑΡ. 

• Μθνιαία ςυμφωνία μεταξφ των  κινιςεων  των  extait  Τραπεηϊν και Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν με τα αντίςτοιχα αναλυτικά κακολικά Γενικισ Λογιςτικισ. 

• Ενθμζρωςθ κατά μινα μθτρϊου Ραγίων ςτοιχείων με τισ τρζχουςεσ  
μεταβολζσ (αγορζσ ι διαγραφζσ). 

• Ραρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ δθλϊςεων ακινιτων για φόρουσ ακίνθτθσ 
περιουςίασ (Ε9) και παρακολοφκθςθ απόδοςθσ αυτϊν των φόρων. 

• Υποςτιριξθ διεκπεραίωςθσ εγγράφων – δικαιολογθτικϊν, ςυλλογισ ςτοιχείων 
και λοιπϊν εργαςιϊν για τθ Δ.Ο.Υ, το ΙΚΑ και άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  

• Οριςτικοποίθςθ εγγραφϊν ςτο μθχανογραφικό ςφςτθμα.  

• Υποςτιριξθ παρακολοφκθςθσ όλων των μεταβολϊν των εργαηομζνων για τθν 
υποβολι των ςχετικϊν ζντυπων μεταβολϊν ςε ΙΚΑ και Επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

• Υποςτιριξθ υποβολισ ςτοιχείων που απαιτοφνται ςτον ΟΑΕΔ και τθν 
επικεϊρθςθ εργαςίασ. 

• Υποςτιριξθ ςφνταξθσ και υποβολισ  Α.Ρ.Δ. ςτο ΙΚΑ. 

• Συγκεντρωτικζσ ετιςιεσ υποβολζσ ςε Δ.Ο.Υ. 

• Ραροχι τεχνογνωςίασ ςε επιμζρουσ κζματα τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ.  

 

B. Υπηρεςίεσ Λογιςτικήσ και Οικονομικήσ Διαχείριςησ  

• Υποςτιριξθ ςφνταξθσ (χειρόγραφα ι θλεκτρονικά) και υποβολισ των 
βεβαιϊςεων παρακρατθκζντων φόρων και αποςτολισ προσ τθν αρμόδια  
Δ.Ο.Υ.  και τουσ δικαιοφχουσ. 

•  Διενζργεια απογραφισ τζλουσ χριςθσ όλων των περιουςιακϊν ςτοιχείων του 
Διμου. 

• Διενζργεια τακτοποιθτικϊν εγγραφϊν τζλουσ χριςεωσ, όπωσ οι αποςβζςεισ 
παγίων, οι προβλζψεισ  επιςφαλϊν  απαιτιςεων, ο μεριςμόσ εξόδων που  
αφοροφν επόμενθ χριςθ. 



 
 

• Σφνταξθ και υποβολι προσ τθν Οικονομικι Επιτροπι του ιςολογιςμοφ, τθσ 
κατάςταςθσ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ και του ςχετικοφ 
προςαρτιματοσ για τθν προθγοφμενθ χριςθ (2017). 

• Ζλεγχοσ και ςφνταξθ δεδομζνων με τα οικονομικά ςτοιχεία ςτθν ζκκεςθ  του 
Δθμοτικοφ Συμβουλίου επί των οικονομικϊν καταςτάςεων προθγοφμενθσ 
χριςθσ (2017). 

• Υπογραφι όςων φορολογικϊν κλπ. δθλϊςεων υποχρεϊνει ο νόμοσ, κακϊσ και 
του ιςολογιςμοφ, των αποτελεςμάτων χριςεωσ και του παραρτιματοσ από  
λογιςτι Αϋ τάξεωσ. 

• Υποςτιριξθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν των τιμολογίων. 

• Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ  ενθμζρωςθσ του ΜΘΤΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.  

• Σφνταξθ και υποβολι των δθλϊςεων κάκε φφςεωσ φορολογικοφ 
αντικειμζνου. 

• Ραροχι τεχνογνωςίασ για επίλυςθ φοροτεχνικϊν και λογιςτικϊν 
προβλθμάτων και επι μζρουσ κεμάτων που ενδεχομζνωσ προκφψουν. 

• Υποςτιριξθ των πάςθσ φφςεωσ ελζγχων.  

 

Γ.  Συμβουλευτικέσ υπηρεςίεσ ενημέρωςησ και κατάρτιςησ προςωπικοφ  

Αυτζσ αφοροφν ςε οικονομικζσ και νομοτεχνικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε 

τακτικι βάςθ, κακϊσ και ςε επί τόπου επίκαιρθ ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ.  

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα περιλαμβάνουν: 

• Τακτικζσ επιςκζψεισ για κάκε ςοβαρό πρόβλθμα και άμεςθ ανταπόκριςθ 
εντόσ 24/ϊρου με επί τόπου παρουςία. 

• Επί τόπου εργαςίεσ λιψθσ, αποςτολισ, αποκατάςταςθσ και 
επανεγκατάςταςθσ εφαρμογϊν ςε περίπτωςθ προβλθμάτων. 

• Ζλεγχοσ για τθν καλι λειτουργία των εφαρμογϊν και προτάςεισ για 
βελτιϊςεισ των υποδομϊν μασ. 

• Συντιρθςθ των εφαρμογϊν & ζλεγχοσ των δεδομζνων. 

• Υποςτιριξθ για τθν εξαγωγι δεδομζνων και αποτελεςμάτων. 

• Απλι τροποποίθςθ ι διόρκωςθ καταςτάςεων. 

• Αντιμετϊπιςθ εκτάκτων προβλθμάτων και ζλεγχοσ. 

• Υποςτιριξθ του διοικθτικοφ προςωπικοφ ςε κζματα τθσ εφαρμογισ, 
εκπαίδευςθ, ςυμβουλζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ, τθλεφωνικι και επί τόπου 
υποςτιριξθ - απομακρυςμζνθ διαχείριςθ. 



 
 

• Ρλιρθσ μθχανογραφικι υποςτιριξθ για το Διπλογραφικό, όςον αφορά 
εκπαιδεφςεισ, ςτιριξθ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν κλπ.  

• Πλεσ οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ κλπ. κα γίνονται με πλιρθ ευκφνθ του 
ςυμβοφλου/παρόχου για τθν ομαλι λειτουργία των ςυςτθμάτων. 

• Οι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ προςωπικοφ κα 
παρζχονται επί τόπου είτε και με απομακρυςμζνθ ςυνεργαςία - επικοινωνία 
κατά περίπτωςθ. 

 

2. ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΟΥ  
ΡΑΑΔΟΤΕΑ  ΩΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΜΕ ΡΑΑΛΛΘΛΘ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ 

ΙΣΟΗΥΓΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ 

ΜΘΝΑ 

 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΚΑΘΘΜΕΙΝΩΝ 

ΕΓΑΣΙΩΝ 
ΔΕΛΤΙΑ ΡΑΟΥΣΙΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΚΑΙ ΦΟΟΤΕΧΝΙΚΘ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ 

 

ΥΡΟΒΟΛΕΣ ΔΘΛΩΣΕΩΝ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ 

ΜΘΝΑ 

Θ ΣΥΝΤΑΞΘ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΘΣΘΣ 2017 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΣΘΣ ΚΑΙ 

ΤΟ ΡΟΣΑΤΘΜΑ ΤΟΥΣ 

 

ΕΩΣ 30/4/2018 

 

3. ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Θ Ρλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μθνιαίωσ.  

Ρλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα 

εκδίδει  ο  Διμοσ  ςτο  όνομα  του  δικαιοφχου  κατόπιν  τθσ  υποβολισ  του  ανάλογου 

παραςτατικοφ που αντιςτοιχεί ςτισ υπθρεςίεσ που κα ζχει εκτελζςει βεβαιωμζνα ο 

ανάδοχοσ. 

Ρριν τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ θ αρμόδια επιτροπι για τθν καλι εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν κα ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό καλισ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, το οποίο 

κα διαβιβάηει ςτο λογιςτιριο του Διμου για τθν πλθρωμι του αναδόχου. 



 
 

Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρθ. Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και 

παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

 

4. ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  

Το ςφνολο των υπθρεςιϊν τθσ παραγράφου (1) κα εκτελοφνται κακθμερινά, επί τόπου ι 

απομακρυςμζνα (τθλε-ςυνεργαςία) ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Μυκόνου.  

Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου απαιτείται θ φυςικι παρουςία δφο υπαλλιλων  

του αναδόχου επί ζξθ θμζρεσ μθνιαίωσ για οκτϊ ζωσ δζκα, κατά περίςταςθ, ϊρεσ 

θμερθςίωσ,  για το χρονικό διάςτθμα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ, 

κακϊσ και θ επιςταςία/παρακολοφκθςθ ενόσ επιβλζποντοσ υπαλλιλου του αναδόχου, 

παραλλιλωσ. Θ μία τουλάχιςτον θμζρα κα αφιερϊνεται υποχρεωτικά ςε κζματα 

ενθμζρωςθσ-κατάρτιςθσ-εξοικείωςθσ ανά αντικείμενο των υπαλλιλων. 

 

5. ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ ορίηεται, αρχόμενοσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ για ζνα ζτοσ, ενϊ θ ςφμβαςθ λφεται εάν δεν παρατακεί με 

ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προςκομίηεται θ 

απαιτοφμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

 

6. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Το ςυνολικό τίμθμα τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 45.000,00 € (ςαράντα πζντε χιλιάδεσ Ευρϊ) 

ςυμπερ. ΦΡΑ 24 %.  

 

ΜΥΚΟΝΟΣ  09/05/2017   

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                         ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

ΜΙΧ. ΑΣΘΜΟΜΥΤΘΣ-ΣΤΑΘΣ                                               Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  Κ. Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 

 

 

 



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «Αμοιβέρ 

Λογιστικήρ Τποστήπιξηρ 

2017» 

 

Απιθ. Μελέτηρ: ΟΙΚ. ΤΠ. 1 

(Απ. Ππ. ππωτογ. 4035/10-5-2017) 

 

 

 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΔΑΡΑΝΘ € 

1 
Αμοιβέσ Λογιςτικήσ Υποςτήριξησ 

2017 
1 36.290,32€ 

ΣΥΝΟΛΟ   36.290,32€ 

Ψ.Ρ.Α. 24% 8.709,68€ 

ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00€ 

 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ    09/05/2017 

  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                             ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

ΜΙΧ. ΑΣΘΜΟΜΥΤΘΣ-ΣΤΑΘΣ                                               Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  Κ. Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «Αμοιβέρ 

Λογιστικήρ Τποστήπιξηρ 

2017» 

 

Απιθ. Μελέτηρ: ΟΙΚ. ΤΠ. 1 

(Απ. Ππ. ππωτογ. 4035/10-5-2017) 

 

 

 

ΣΥΓΓΑΨΗ ΥΡΟΩΕΩΣΕΩΝ 

 

ΆΘΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΚΜΕΝΟ ΣΥΓΓΑΨΉΣ 

Ο Διμοσ Μυκόνου προκθρφςςει τθν επιλογι αναδόχου, με ςυνοπτικό  διαγωνιςμό και 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ΡΛΕΟΝ ςυμφζρουςα από τεχνο-οικονομικι  άποψθ  βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 

3463/2006 και του Ν. 4412/2016 για τθν παροχι υπθρεςιϊν : «Αμοιβζσ Λογιςτικισ 

Υποςτιριξθσ 2017». 

Το φυςικό αντικείμενο του ζργου, αφορά τθν υποςτιριξθ του Διμου Μυκόνου και 
ειδικότερα:  

1. Υπθρεςίεσ λογιςτικισ υποςτιριξθ Διμου Μυκόνου  

2. Υπθρεςίεσ Λογιςτικισ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ  

3. Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ – ενθμζρωςθ και κατάρτιςθ υπαλλιλων. 

 

ΆΘΟ 2Ο
 : ΙΣΩΦΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ 

 

Θ ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ: 

• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) ¨Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

• Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων». 

• Του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

• Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Αϋ/204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει. 

• Των διατάξεων του άρκρου 1 «Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων αντιγράφων 
εγγράφων», του κεφαλαίου Αϋ «Μείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν – Απλουςτεφςεισ 
Διαδικαςιϊν», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Αϋ/74). 



 
 

• Του N.4270/2014 Αρχζσ Δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά 
τισ διατάξεισ που ιςχφει. 

• Του ΡΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ».  

• Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Αϋ/248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

• Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ/112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο ¨Ρρόγραμμα Διαφγεια¨ και άλλεσ διατάξεισ».  

 Των εκδοκειςϊν ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων λοιπζσ (πλθν των ιδθ αναφερομζνων) 
κανονιςτικζσ διατάξεισ, κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα 
οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ και γενικότερα κάκε διάταξθ 
(νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ εν λόγω 
ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

ΆΘΟ 3Ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΩΕΚΑ 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

 Θ Σφμβαςθ 

 Θ Διακιρυξθ του Ρρόχειρου Διαγωνιςμοφ 

 Θ Τεχνικι περιγραφι  

 Θ Συγγραφι υποχρεϊςεων 

 Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  

 Θ Οικονομικι Ρροςφορά 

 

ΆΘΟ 4Ο
 : ΩΠΝΟΣ ΕΚΤΖΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΖΓΟΥ 

Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ ορίηεται, αρχόμενοσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ για ζνα ζτοσ, ενϊ θ ςφμβαςθ λφεται εάν δεν παρατακεί με 

ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προςκομίηεται θ 

απαιτοφμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΆΘΟ 5Ο
 : ΥΡΟΩΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Είναι υποχρεωμζνοσ να ςυγκροτιςει ικανι ομάδα εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ τθσ 

ανατικζμενθσ εργαςίασ και ευκφνεται για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων και για τθν καλι και 

ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςτο ςφνολό τθσ. 

 

ΆΘΟ 6Ο
 : ΥΡΟΩΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΗΣ  

Είναι υποχρεωμζνθ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ.  

 

ΆΘΟ 7Ο
 : ΑΝΩΤΖΑ ΒΚΑ 



 
 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 

προβλεφκεί ζςτω και εάν νια τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε 

υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ 

βίασ είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε 

φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ  ι ο Διμοσ είναι ςυνυπαίτιοι, 

αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του 

προςωπικοφ του Διμου κ.α. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ 

ο Διμοσ  οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον ανάδοχο  και να καταβάλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα 

προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. 

Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ 

ανάλογα. 

 

ΆΘΟ 8Ο
 : ΑΝΑΘΕΏΗΣΗ ΤΙΜΏΝ 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 

παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

 

ΆΘΟ 9Ο
 : ΤΠΡΟΣ ΡΛΗΩΜΉΣ 

Θ Ρλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μθνιαίωσ.  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα 

εκδίδει  ο  Διμοσ  ςτο  όνομα  του  δικαιοφχου  κατόπιν  τθσ  υποβολισ  του  ανάλογου 

παραςτατικοφ που αντιςτοιχεί ςτισ υπθρεςίεσ που κα ζχει εκτελζςει ο ανάδοχοσ. 

Ρριν τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ εντάλματοσ θ αρμόδια επιτροπι για τθν καλι εκτζλεςθ 

των υπθρεςιϊν κα ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό καλισ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, το οποίο 

κα διαβιβάηει ςτο λογιςτιριο του Διμου για τθν πλθρωμι του αναδόχου. 

Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι, τζλθ και 

κρατιςεισ . Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία 

και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΆΘΟ 10Ο
 : ΨΠΟΙ, ΤΖΛΗ, ΚΑΤΉΣΕΙΣ 

Ο  ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 

φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων 

που ιςχφουν κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 

 

ΆΘΟ 11Ο
 : ΕΡΚΛΥΣΗ ΔΙΑΨΟΏΝ 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ΜΥΚΟΝΟΣ    09/05/2017 
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