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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Δήμος Μυκόνου πραγματοποιεί ή σχεδιάζει αρκετά συγχρηματοδοτούμενα από το
ΕΣΠΑ και  στοχεύσει  να χρηματοδοτήσει  και  άλλα στην επόμενη Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020 έργα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωριμότητας.

Σκοπιμότητα του έργου είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων στην επόμενη
Προγραμματική  Περίοδο 2014-2020 στο ∆ήµο Μυκόνου µέσω της ενίσχυσης της
διοικητικής  του  ικανότητας  στις  διαδικασίες  υλοποίησης  -  επίβλεψης  -
παρακολούθησης - ωρίμανσης - μελέτης έργων.

Για  το  σκοπό  αυτό,  μέσω  της  πράξης  αυτής  ο  Δήμος  ζητά  να  λάβει  τεχνική
υποστήριξη προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το  φυσικό  αντικείμενο  της  πράξης  αφορά  στην  Τεχνική  υποστήριξη  του  Δήμου
Μυκόνου για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που
δε μπορεί να καλυφθεί με το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου. Ο Δήμος Μυκόνου
στο  ξεκίνημα  της  νέας  Προγραμματικής  Περιόδου  2014-2020,  προτίθεται  να
υποστηρίξει έργα όπως (ενδεικτικά) :

 Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στο Σχολικό Συγκρότημα του Πετεινάρο
 Ανάπλαση και αξιοποίηση των περιοχών (Παραπορτιανής, Θεατράκι Λάκκας

- Αγία Μονή - 3 Πηγάδια, Καμινάκι περιοχή ΟΤΕ)
 Κατασκευή του ΕΠΑΛ 
 Κατασκευή  και  Επέκταση  αιθουσών  διδασκαλία  Γυμνασίου  Μυκόνου

(Περιοχής Βρύση)

για τα οποία χρειάζεται Τεχνική Υποστήριξη για την ολοκλήρωση της ωρίμανσής
τους, την κατάθεση Τεχνικού Δελτίου και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους
(οργάνωση -έλεγχος  -  συμπλήρωση φακέλων  έργων,  υποστήριξη  στην διαδικασία
έκδοσης  απαιτούμενων  αδειών,  υποστήριξη  στη  σύνταξη  τευχών  δημοπράτησης,
έλεγχος των συμβάσεων των αναδόχων, υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου των έργων). 
Επίσης,  οι  υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης  θα  αφορούν  και  στη  γενικότερη
υποστήριξη  του  Δήμου  για  την  ωρίμανση,  υποβολή  και  διαχείριση  δράσεων  και
έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
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Παραδοτέα

Τα  παραδοτέα  της  πράξης  θα  είναι  για  το  σύνολο  των  έργων,  όπου  απαιτείται,
ανάλογα µε το βαθμό ωρίμανσης του καθενός από τα έργα:

 Ενημέρωση των υπευθύνων του Δήμου σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να
γίνουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μελέτες και άδειες που πρέπει να
υπάρχουν για ένταξη κάθε έργου στο ΕΣΠΑ ΙΙ.

 Αναζήτηση  και  μελέτη  των  Προκηρύξεων  που  δημοσιεύονται  από   τις
διάφορες  διαχειριστικές  Αρχές  για  τον  εντοπισμό  και  αξιοποίηση  των
κατάλληλων Προκηρύξεων  που απευθύνονται  στους  ΟΤΑ,  και  στις  οποίες
μπορούν να ενταχθούν τα έργα που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος.

 Εκπόνηση Χρηματοοικονομικής ανάλυσης για τα έργα που παράγουν έσοδα.
 Σύνταξη   Τεχνικού   δελτίου   Έργων  και   συμπλήρωση   όλων   των

απαραίτητων  κατά  περίπτωση  Αιτήσεων  για  την  κατάθεση  των  Τεχνικών
δελτίων.

 Συγκρότηση   Φακέλου   Έργου   σύμφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  κάθε
προκήρυξης  και κατάθεσή του στο ∆ήµο προς υπογραφή και αποστολή του
στην αντίστοιχη διαχειριστική Αρχή.

 Υποστήριξη  στη  διαδικασία  δημοπράτησης,  κατά  το  στάδιο  διαγωνισµών
και  της ανάθεσης σύμβασης και υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου των έργων που θα ενταχθούν.

Οι εν λόγω εργασίες θα αποδεικνύονται με εξαμηνιαίες αναφορές του αναδόχου προς
το Δήμο:

Παραδοτέο Α: Έκθεση υφιστάμενη κατάστασης προτεινόμενων έργων  

Ο  Ανάδοχος  θα  υποβάλει,  στο  τέλος  του  πρώτου  μήνα,  έκθεση  σχετικά  με  την
υφιστάμενη κατάσταση των προτεινόμενων έργων.

Παραδοτέο Β: 1η Εξαμηνιαία Αναφορά 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, και πιο συγκεκριμένα
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του 6ου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης, την 1η Εξαμηνιαία Αναφορά.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση  θα περιέχει ενδεικτικά τα παρακάτω:
 Πρόοδος έργων που ο Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε κατά την

περίοδο αναφοράς.
 Προβλήματα κατά την ωρίμανση των έργων στην περίοδο αναφοράς και

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα.
 Πορεία έργου του Αναδόχου
 Πεπραγμένα  του  Αναδόχου  κατά  την  περίοδο  αναφοράς  (υποβληθέντα

παραδοτέα, υπηρεσίες, ενέργειες υποστήριξης) 
 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου του

Αναδόχου και προτάσεις αντιμετώπισης
 Προγραμματισμός ενεργειών του Αναδόχου για το επόμενο εξάμηνο
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Παραδοτέο Γ: 2η Εξαμηνιαία Αναφορά 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει, στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου, και πιο συγκεκριμένα
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του 12ου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης, την 2η Εξαμηνιαία Αναφορά.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση  θα περιέχει ενδεικτικά τα παρακάτω:
 Πρόοδος έργων που ο Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε κατά την

περίοδο αναφοράς.
 Προβλήματα κατά την ωρίμανση των έργων στην περίοδο αναφοράς και

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα.
 Πορεία έργου του Αναδόχου
 Πεπραγμένα  του  Αναδόχου  κατά  την  περίοδο  αναφοράς  (υποβληθέντα

παραδοτέα, υπηρεσίες, ενέργειες υποστήριξης) 
 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου του

Αναδόχου και προτάσεις αντιμετώπισης
 Προγραμματισμός ενεργειών του Αναδόχου για το επόμενο εξάμηνο

Παραδοτέο Δ: 3η Εξαμηνιαία Αναφορά 
Ο Ανάδοχος  θα υποβάλει,  στο τέλος  του τρίτου εξαμήνου,  και  πιο συγκεκριμένα
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του 18ου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης, την 3η Εξαμηνιαία Αναφορά.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση  θα περιέχει ενδεικτικά τα παρακάτω:
 Απολογισμός  της  πορείας  των  έργων  που  ο  Ανάδοχος  υποστήριξε  ή

παρακολούθησε κατά την διάρκεια του έργου
 Προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην διαδικασία σχεδιασμού, ωρίμανσης

και υλοποίησης των υποέργων κατά την διάρκεια του έργου
 Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν
 Προτάσεις  για τις  μελλοντικές  ενέργειες  και τον χρονοπρογραμματισμό

των υποέργων
 Απολογισμός των υπηρεσιών και παραδοτέων που υποβλήθηκαν κατά τη

διάρκεια του έργου του Αναδόχου
 Προβλήματα  που  αντιμετωπίστηκαν  κατά  την εκτέλεση  του  έργου  του

Αναδόχου

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ο  Δήμος  Μυκόνου  θα  παρέχει  το  χώρο  και  τον  εξοπλισµό  που  απαιτείται
προκειμένου η Ομάδα Έργου του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες της. Επιπλέον
θα ορίσει  ένα υπηρεσιακό ή πολιτικό  στέλεχος  ως βασικό σηµείο επαφής µε τον
Ανάδοχο.
Η παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου του έργου θα γίνει στις εγκαταστάσεις του
Δήμου και του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό
αριθμό  στελεχών  για  την  έγκαιρη  και  την  απαιτούμενη  ποιοτική  υλοποίηση  του
Έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να διαθέτει
υψηλή εμπειρία σε διαχείριση έργων ΕΣΠΑ.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή
της  σύµβασης  µε  δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση  που  κριθεί  σκόπιµο  και
αναγκαίο,  στο  πλαίσιο  της  ομαλής  υλοποίησης  του  έργου  κατόπιν  αιτήματος  του
Ανάδοχου και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Μύκονος, 23-04-2015

Θεωρήθηκε
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συντάχθηκε
 ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
 ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-

2020»

Κατ’
αποκ.

1 59.500,00 59.500,00

                                                                                                    Σύνολο         59.500,00
                                                                                                        Φ.Π.Α      13.685,00
                                                                      Γενικό σύνολο δαπάνης  73.185,00 ευρώ

Η  αναφερόμενη  τιμή  μορφώθηκε  μετά  από  έρευνα  που  έκανε  το  τμήμα  στις
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Μύκονος, 23-04-2015

Θεωρήθηκε
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συντάχθηκε
 ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :         Αντικείμενο συγγραφής

Με  την  παρούσα   προβλέπεται  η  εργασία:  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020».

Το  φυσικό  αντικείμενο  της  πράξης  αφορά  στην  Τεχνική  υποστήριξη  του  Δήμου
Μυκόνου για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που
δε μπορεί να καλυφθεί µε το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου. Ο Δήμος Μυκόνου
στο  ξεκίνημα  της  νέας  Προγραμματικής  Περιόδου  2014-2020,  προτίθεται  να
υποστηρίξει έργα όπως (ενδεικτικά) :

 Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στο Σχολικό Συγκρότημα του Πετεινάρο
 Ανάπλαση και αξιοποίηση των περιοχών (Παραπορτιανής, Θεατράκι Λάκκας

- Αγία Μονή - 3 Πηγάδια, Καμινάκι περιοχή ΟΤΕ)
 Κατασκευή του ΕΠΑΛ 
 Κατασκευή  και  Επέκταση  αιθουσών  διδασκαλία  Γυμνασίου  Μυκόνου

(Περιοχής Βρύση)

για τα οποία χρειάζεται Τεχνική Υποστήριξη για την ολοκλήρωση της ωρίμανσής
τους, την κατάθεση Τεχνικού Δελτίου και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους
(οργάνωση -έλεγχος  -  συμπλήρωση φακέλων  έργων,  υποστήριξη  στην διαδικασία
έκδοσης  απαιτούμενων  αδειών,  υποστήριξη  στη  σύνταξη  τευχών  δημοπράτησης,
έλεγχος των συμβάσεων των αναδόχων, υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου των έργων). 
Επίσης,  οι  υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης  θα  αφορούν  και  στη  γενικότερη
υποστήριξη  του  Δήμου  για  την  ωρίμανση,  υποβολή  και  διαχείριση  δράσεων  και
έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Παραδοτέα

Τα  παραδοτέα  της  πράξης  θα  είναι  για  το  σύνολο  των  έργων,  όπου  απαιτείται,
ανάλογα µε το βαθμό ωρίμανσης του καθενός από τα έργα:

 Ενημέρωση των υπευθύνων του Δήμου σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να
γίνουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μελέτες και άδειες που πρέπει να
υπάρχουν για ένταξη κάθε έργου στο ΕΣΠΑ ΙΙ.

 Αναζήτηση  και  μελέτη  των  Προκηρύξεων  που  δημοσιεύονται  από   τις
διάφορες  Διαχειριστικές  Αρχές  για  τον  εντοπισμό  και  αξιοποίηση  των
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κατάλληλων Προκηρύξεων  που απευθύνονται  στους  ΟΤΑ,  και  στις  οποίες
μπορούν να ενταχθούν τα έργα που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος.

 Εκπόνηση Χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης για τα έργα που παράγουν έσοδα.
 Σύνταξη   Τεχνικού   ∆ελτίου   Έργων  και   συμπλήρωση   όλων   των

απαραίτητων  κατά  περίπτωση  Αιτήσεων  για  την  κατάθεση  των  Τεχνικών
∆ελτίων.

 Συγκρότηση   Φακέλου   Έργου   σύμφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  κάθε
προκήρυξης  και κατάθεσή του στο ∆ήµο προς υπογραφή και αποστολή του
στην αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.

 Υποστήριξη  στη  διαδικασία  δηµοπράτησης,  κατά  το  στάδιο  διαγωνισµών
και  της ανάθεσης σύµβασης και υποστήριξη στην υλοποίηση του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου των έργων που θα ενταχθούν.

Οι εν λόγω εργασίες θα αποδεικνύονται με εξαμηνιαίες αναφορές του αναδόχου προς
το Δήμο:

Παραδοτέο Α: Έκθεση υφιστάμενη κατάστασης προτεινόμενων έργων  

Ο Ανάδοχος  θα  υποβάλει,  στο  τέλος  του  πρώτου  μήνα ,  έκθεση  σχετικά  με  την
υφιστάμενη κατάσταση των προτεινόμενων έργων.

Παραδοτέο Β: 1η Εξαμηνιαία Αναφορά 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, και πιο συγκεκριμένα
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του 6ου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης, την 1η Εξαμηνιαία Αναφορά.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση  θα περιέχει ενδεικτικά τα παρακάτω:
 Πρόοδος έργων που ο Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε κατά την

περίοδο αναφοράς.
 Προβλήματα κατά την ωρίμανση των έργων στην περίοδο αναφοράς και

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα.
 Πορεία έργου του Αναδόχου
 Πεπραγμένα  του  Αναδόχου  κατά  την  περίοδο  αναφοράς  (υποβληθέντα

παραδοτέα, υπηρεσίες, ενέργειες υποστήριξης) 
 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου του

Αναδόχου και προτάσεις αντιμετώπισης
 Προγραμματισμός ενεργειών του Αναδόχου για το επόμενο εξάμηνο

Παραδοτέο Γ: 2η Εξαμηνιαία Αναφορά 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει, στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου, και πιο συγκεκριμένα
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του 12ου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης, την 2η Εξαμηνιαία Αναφορά.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση  θα περιέχει ενδεικτικά τα παρακάτω:
 Πρόοδος έργων που ο Ανάδοχος υποστήριξε ή παρακολούθησε κατά την

περίοδο αναφοράς.
 Προβλήματα κατά την ωρίμανση των έργων στην περίοδο αναφοράς και

προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα.
 Πορεία έργου του Αναδόχου
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 Πεπραγμένα  του  Αναδόχου  κατά  την  περίοδο  αναφοράς  (υποβληθέντα
παραδοτέα, υπηρεσίες, ενέργειες υποστήριξης) 

 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου του
Αναδόχου και προτάσεις αντιμετώπισης

 Προγραμματισμός ενεργειών του Αναδόχου για το επόμενο εξάμηνο

Παραδοτέο Δ: 3η Εξαμηνιαία Αναφορά 
Ο Ανάδοχος  θα υποβάλει,  στο τέλος  του τρίτου εξαμήνου,  και  πιο συγκεκριμένα
εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την λήξη του 18ου μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης, την 3η Εξαμηνιαία Αναφορά.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση  θα περιέχει ενδεικτικά τα παρακάτω:
 Απολογισμός  της  πορείας  των  έργων  που  ο  Ανάδοχος  υποστήριξε  ή

παρακολούθησε κατά την διάρκεια του έργου
 Προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην διαδικασία σχεδιασμού, ωρίμανσης

και υλοποίησης των υποέργων κατά την διάρκεια του έργου
 Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν
 Προτάσεις  για τις  μελλοντικές  ενέργειες  και τον χρονοπρογραμματισμό

των υποέργων
 Απολογισμός των υπηρεσιών και παραδοτέων που υποβλήθηκαν κατά τη

διάρκεια του έργου του Αναδόχου
 Προβλήματα  που  αντιμετωπίστηκαν  κατά  την εκτέλεση  του  έργου  του

Αναδόχου

Άρθρο 2ο   :       Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 
 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
 του ΠΔ 28/80 
 την  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)

απόφαση Υπουργού Οικονομικών
 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ 08.08.2014)
 Των  εκάστοτε  ισχυουσών  εγκυκλίων  που  έχουν  εκδοθεί  μέχρι  την  ημέρα

εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Άρθρο 3ο :      Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων
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Άρθρο 4  ο  : Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η εκτέλεση της  υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί  με την διαδικασία του πρόχειρου
διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο
κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο
19 παρ. 2 του Π.Δ.28/80.

Άρθρο 5ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου
   

Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την υπογραφή
της  σύµβασης  µε  δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση  που  κριθεί  σκόπιµο  και
αναγκαίο,  στο  πλαίσιο  της  ομαλής  υλοποίησης  του  έργου  κατόπιν  αιτήματος  του
Ανάδοχου και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου

Είναι  υποχρεωμένος  να  συγκροτήσει  ομάδα  έργου  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  και
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της
υπηρεσίας. Η  Ομάδα  Έργου θα  απαρτίζεται  από ικανό  αριθμό  στελεχών  για  την
έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτική υλοποίηση του Έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να
παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και να διαθέτει υψηλή εμπειρία σε διαχείριση
έργων ΕΣΠΑ.

Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής

Ο  ∆ήµος  Μυκόνου  θα  παρέχει  το  χώρο  και  τον  εξοπλισµό  που  απαιτείται
προκειμένου η Οµάδα Έργου του Αναδόχου να παρέχει τις υπηρεσίες της. Επιπλέον
θα ορίσει  ένα υπηρεσιακό ή πολιτικό  στέλεχος  ως βασικό σηµείο επαφής µε τον
Ανάδοχο.

Άρθρο 8ο: Ανωτέρα βία

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
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
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Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.

 Άρθρο 9ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .  

        
Άρθρο 10ο: Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε
73.185,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης
επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της σύμβασης. Η καταβολή του ως άνω
ποσού  γίνεται  ύστερα  από  έκδοση  σχετικού  δελτίου  παροχής  υπηρεσιών  του
αναδόχου και ανάλογα με την παράδοση των υπηρεσιών. Η καταβολή θα γίνεται ως
κάτωθι:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1 μήνα από την 
υπογραφή της Σύμβασης 15,00%

1η Εξαμηνιαία 
Έκθεση 

6 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 35,00%

2η Εξαμηνιαία 
Έκθεση 

12 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 25,00%

3η Εξαμηνιαία 
Έκθεση 

18 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 25,00%

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Το ποσό των 73.185,00 € θα καλυφθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου των
οικονομικών ετών 2015 -2016, και ειδικότερα ποσού 36.592,50€ σε βάρος του Κ.Α.
00-6142.0007  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  του   οικονομικού  έτους  2015  και
36.592,50€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου του
οικονομικού έτους 2016.
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Άρθρο 11ο:  Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων
ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 12ο: Επίλυση διαφορών

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

Μύκονος, 23-04-2015

Θεωρήθηκε
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συντάχθηκε
 ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΓΙΑ

          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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