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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

Ο Δήμος Εορδαίας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση  ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  
του Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021.   Η 
παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
ΟΜΑΔΑ Α  (1ο παραδοτέο), (Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού), εκτιμώμενης αξίας 
3.546,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 851,04€.   
ΟΜΑΔΑ Β (2ο παραδοτέο), (Σχεδιασμός οργάνωση και υλοποίηση προβολής και 
δημοσιότητας στα ΜΜΕ), εκτιμώμενης αξίας 4.770,00€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.144,80€.  
ΟΜΑΔΑ Γ (3ο παραδοτέο), (Διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων), εκτιμώμενης αξίας 7.813,03€  
πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.875,13€.   
Δύναται η υποβολή προσφορών ανά ομάδα-τμήμα στο σύνολό της. Για κάθε μία από τις 
ομάδες που θα δοθεί προσφορά θα πρέπει να απαραιτήτως να περιλαμβάνονται όλα τα είδη - 
υπηρεσίες της προσφερόμενης ομάδας.   
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

,αποκλειστικά βάση της τιμής  σύμφωνα με  τον Ν.4412/2016   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

με τον Ν.4782/2021. 
Προθεσμία ολοκλήρωσης των υπηρεσιών είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος- προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο « Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων», 

ΚΩΔ. ΣΑ Ε2751,  στο ποσό των 20.000,00€ (ΕΣΠΑ €19.955,52 και €44,48 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 
εγγραφέντα στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 με ΚΑ 62.7425.0006 (υπ’ αριθμ. 

232/2022  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης). 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας – υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά 

στη συνημμένη μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και 

Ποιότητας Ζωής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι την 03/06/2022 και 

ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας.  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
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α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τους 

διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) 

στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

β. Φορολογική ενημερότητα  

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)) 

  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 
 

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της προσφοράς (εφόσον πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο) 

στ.  Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επί της μελέτης στη Δ/νση Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής, τηλ. 2463027088 και επί της διαδικασίας της προμήθειας-

υπηρεσίας στο Γραφείο Προμηθειών, τηλ. 2463350113. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν άμεσα από την υπηρεσία για το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας και ο τελικός μειοδότης θα κληθεί να υπογράψει  τη  σχετική  σύμβαση . 

 

     Ο Δήμαρχος 

 

 

 

           Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00€ 

C.P.V. : 79341400-0 Υπηρεσίες Διαφημιστικής Εκστρατείας 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

-Τεχνική Έκθεση 

- Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

- Προϋπολογισμός Προσφοράς 

- Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΙΑΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ 

CPV: 79341400-0 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Αντικείμενο Υπηρεσίας 

Αντικείμενο Υπηρεσίας, της παρούσας είναι η λήψη υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας 

και ενημέρωσης της πράξης "Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας" για παρεμβάσεις που 

προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" με άξονα 

προτεραιότητας 14 " Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος -Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων 

(Τ.Σ.). 

Για την σύνταξη της παρούσας λάβαμε υπ όψη το πρακτικό No 35/2018 της Α επαναληπτικής έκτακτης γενικής 

συνέλευσης της ΔΙΑΛΥΜΑ Α.Ε. με ΑΔΑ : Ψ1ΣΛΟΞΦ4-ΞΜΓ 

Σκοπός των δράσεων είναι, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για την συμμετοχή και ορθή εφαρμογή 

των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. 

Περιεχόμενο Υπηρεσίας 

Το περιεχόμενο της παρούσας υπηρεσία περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες –παραδοτέα: 

1ο παραδοτέο:  Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

2ο παραδοτέο:  Σχεδιασμός οργάνωση και υλοποίηση προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ. 

3ο παραδοτέο:  Διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το 1ο παραδοτέο:  Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει: 
α. Τον σχεδιασμό και την παραγωγή 12.000 τετρασέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων(μέσα σ’ αυτή την ποσότητα 

συμπεριλαμβάνεται και ανάλογος αριθμός αντιτύπων με γραφή Braille). Το έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για τους 

κατοίκους των εξυπηρετούμενων περιοχών αποτελεί το πλέον αναλυτικό μέσο πληροφόρησης και πιθανώς το πιο 

σημαντικό για τους συμμετέχοντες πολίτες. Το φυλλάδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Τρόπος, μέθοδοι και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 Ορισμός βιοαποβλήτων και τα είδη που μπορούν να συλλέγονται χωριστά. 

 Στοιχεία επικοινωνίας Δήμου. 

Το υλικό παραγωγής του φυλλαδίου θα πρέπει να είναι από ανακυκλωμένο χαρτί ή οικολογικό χαρτί με εκτύπωση 

μελανιών σόγιας, 4 σελίδων δίπτυχο, διαστάσεων 210Χ297 (Α4). 

Τα 4.000 θα διανεμηθούν πόρτα-πόρτα στις περιοχές που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα: κατοικίες, 

νοσοκομείο,  σε επαγγελματικούς χώρους (κρεοπωλεία, μανάβικά κ.λ.π.) και θα γίνεται ενημέρωση των πολιτών για 

την συμμετοχή τους στην δράση της πράξης, τα 6.000 με σχετική ενημέρωση θα διανεμηθούν στα ιδρύματα της 

πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τα υπόλοιπα 2.000 θα τοποθετηθούν σε στάντ- 

τραπέζι, στις εισόδους του Δημοτικού καταστήματος, του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης, του ΚΕΠ, του ωδείου, του 

μουσείου, του Κέντρου Κοινότητας, του Γραφείου Λαϊκών Αγορών, του Κολυμβητηρίου, του Κλειστού Γυμναστηρίου, 

της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Προσκόπων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο 

υποδειχθεί και χρησιμοποιείται  από το ευρύ κοινό. 
Τα ενημερωτικά φυλλάδια θα παραδοθούν στο Δήμο και σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε μελλοντική εκτύπωση. 

Το περιεχόμενο του Φυλλαδίου θα διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με το Δήμο Εορδαίας και θα εγκριθεί από την 

αρμόδια επιτροπή ή το Δ.Σ. του Δήμου. 

β. Τον σχεδιασμό και την παραγωγή 150 αφισών. Η αφίσα θα προβάλει το στόχο, το σκοπό και το όραμα του Δήμου 

αναφορικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Εορδαίας, για το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 

των βιοαποβλήτων και της οικιακής κομποστοποίησης 
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 Το υλικό παραγωγής της αφίσας θα είναι από ανακυκλωμένο χαρτί ή οικολογικό χαρτί με εκτύπωση μελανιών 

σόγιας  διαστάσεων 340Χ500  

Η αφίσα θα παραδοθεί στο Δήμο και σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε μελλοντική εκτύπωση. Το περιεχόμενο της 

Αφίσας θα διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με το Δήμο Εορδαίας και θα εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή ή το Δ.Σ. του 

Δήμου. 

Οι αφίσες θ’ αναρτηθούν καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής σε ενδεδειγμένα σημεία όπως στα ιδρύματα 

της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις εισόδους του Δημοτικού καταστήματος, του 

Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης, του ΚΕΠ, του ωδείου, του μουσείου, του Κέντρου Κοινότητας, του Γραφείου Λαϊκών 

Αγορών, του Κολυμβητηρίου, του Κλειστού Γυμναστηρίου, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Πολιτιστικών 

Συλλόγων, των Προσκόπων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδειχθεί και χρησιμοποιείται  από το ευρύ κοινό. 

 

Το 2ο παραδοτέο: Σχεδιασμός οργάνωση και υλοποίηση προβολής και δημοσιότητας στα ΜΜΕ, που θα 

περιλαμβάνει: 

 

α. Την παραγωγή ενός ραδιοφωνικού σπότ 30 δευτερολέπτων, το οποίο θα πρέπει να διεγείρει το ενδιαφέρον του 

πολίτη ώστε να το παρακολουθήσει και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να περνάει τα βασικά μηνύματα του έργου και των 

υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Θα πρέπει όμως τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού όσο και πριν την τελική 

παραγωγή και αναπαραγωγή να υποβάλλει το δείγμα (demo) στην αναθέτουσα αρχή για τελικό έλεγχο και έγκρισή 

του. 

 

β. Τη μετάδοσή του σε τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας τρεις φορές την ημέρα για εξήντα ημέρες. 

 
γ. Την παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος (σπότ), που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 

του Δήμου Εορδαίας, αναφορικά με το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων και της οικιακής 

κομποστοποίησης, θα πρέπει να είναι κατάλληλο για προβολή του προγράμματος στα τοπικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ 

(τηλεοπτικά και διαδικτυακά) 60 δευτερολέπτων. Το διαφημιστικό μήνυμα θα έχει υπότιτλους και διερμηνεία στη 

νοηματική γλώσσα. Η παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος περιλαμβάνει : προ-παραγωγή (μελέτη, οργάνωση 

κ.α.), παραγωγή (λήψη, κάμερες κ.α.) και μετά-παραγωγή(ψηφιακό μοντάζ, χρωματική επεξεργασία, επεξεργασία ήχου 

& εικόνας κ.α.) του προγράμματος. 

Το περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος (σπότ), θα διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με το Δήμο Εορδαίας και θα 

εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή ή το Δ.Σ. του Δήμου. 

δ.  Συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία του παραπάνω περιγραφόμενου διαφημιστικού μηνύματος (σπότ) σε 

τουλάχιστον τρία ηλεκτρονικά μέσα τοπικής εμβέλειας για ένα μήνα. Η διάσταση του banner είναι 300Χ300 και 

μπορεί να συνδεθεί με link στο βίντεο της δράσης. 

 
3ο παραδοτέο:  Διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων, που θα περιλαμβάνει: 

Διοργάνωση 4 ημερίδων: η μία θα είναι γενικού κοινού {εναρκτήρια / απολογιστική) και οι άλλες τρεις θα 

απευθύνονται στους μαθητές(όσα σχολεία θέλουν να συμμετέχουν), ως εξής: μαθητές Δημοτικών Σχολείων, μαθητές 

Γυμνασίων, μαθητές Λυκείων, ΙΕΚ  και ΟΑΕΔ.  

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνουν: 

 Διασφάλιση κατάλληλης αίθουσας, χωρητικότητας όσης απαιτείται από τον αριθμό των μαθητών, 

προσβάσιμης σε ΑΜΕΑ. 

 Σύνταξη και αποστολή δελτίων Τύπου καθώς και follow up επιβεβαίωσης τους για την προβολή της ημερίδας 

στα ΜΜΕ 

 Σχεδίαση παραγωγή και αποστολή πρόσκλησης σε 300 αντίτυπα (διάσταση 11 X 23 cm, τετράχρωμη 

εκτύπωση μιας όψης σε χαρτί 300 gr. velvet) 

 Διακόσμηση της αίθουσας με τοποθέτηση ανθοδέσμης στο panel και 10 αφίσες διαστάσεων 35χ50αη 
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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

τετράχρωμης εκτύπωσης, και ποιότητα χαρτιού illustration ή velvet 200 gr 

 Συντονισμός της εκδήλωσης και του panel ομιλητών 

 Εξοπλισμός της αίθουσας με το απαραίτητο οπτικοακουστικό σύστημα {ήχος, φως, συσκευές προβολής, 

τεχνικός) και μαγνητοφώνηση των εργασιών. 

 Διερμηνεία της εκδήλωσης στη νοηματική γλώσσα. 

 Πρόβλεψη για catering κατά την έναρξη (καφές, αναψυκτικά, νερά, κεράσματα, σερβιτόρος) για τουλάχιστον 

200 άτομα, στην εκδήλωση γενικού κοινού. 

 Τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά θα απομαγνητοφωνηθούν και θα παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή . 

 Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί, θα υπάρξει φωτογραφική κάλυψη και τα υλικά θα παραδοθούν σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα συμπεριλαμβάνετε και κάθε μικροΰλικο που δεν μνημονεύεται ρητώς αλλά είναι 

απαραίτητο για το άρτιο αποτέλεσμα του παραδοτέου. 

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες και υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και 

της σχετικής νομοθεσίας. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω εργασία ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς: 

 
 
 
       
 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ   10/7/2018 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                                                                                             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
                                                                                                                                            ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

 
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΛΗΣ                                                                                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ      
       ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                                                                                                             ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                                            

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

79341400-0 Υπηρεσίες Διαφημιστικής Εκστρατείας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑ- 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€  

CPV: 79341400-0 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/ 

A Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας 

Ποσότητα 

τεμ 

Τιμή 

μονάδάς 
Δαπάνη Φ.Π.Α.24% Σύνολο 

 

ΟΜΑΔΑ A: 1ο παραδοτέο 

     

 

α. 'Ενημερωτικά φυλλάδια 12.000 0,28 3.360,00 806,40 4.166,40 

 

β. Άφίσες 150 1,24 186,00 44,64 230,64 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

3.546,00 851,04 4.397,04 

 ΟΜΑΔΑ Β: 2ο παραδοτέο 

     

 

α. Παραγωγή ραδιοφωνικού 
σπότ και μετάδοσή του από 
τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς 

3 390,00 1.170,00 280,80 1.450,80 

 

β. Παραγωγή διαφημιστικού 

μηνύματος (σποτ) 
1 2.400,00 2.400,00 576,00 2.976,00 

 

γ. Καταχωρήσεις στα 

ηλεκτρονικά μέσα. 
6 200,00 1.200,00 288,00 1.488,00 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

4.770,00 1.144,80 5.914,80 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: 3ο παραδοτέο 

     

 

Διοργάνωση τεσσάρων 
ημερίδων 

4 1.953,26 7.813,03 1.875,13 9.688,16 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

7.813,03 1.875,13 9.688,16 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  

16.129,03 3.870,97 20.000,00 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ   10/7/2018 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                                                                                                                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

                                                                                                                                             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
                                                                                                                                            ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΛΗΣ                                                                                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ    
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.                                                                                                             ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                                            
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟ- 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

20.000,00€ 

CPV: 79341400-0 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/ 

A Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας 

Ποσότητα 

τεμ 

Τιμή 

μονάδάς 
Δαπάνη Φ,Π.Α.24 % Σύνολο 

 

ΟΜΑΔΑ A: 1ο παραδοτέο 

     

 

α. 'Ενημερωτικά φυλλάδια 12.000 

    

 

β. Αφίσες 150 

    

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

     

2 ΟΜΑΔΑ Β: 2ο παραδοτέο 

     

 

α. Παραγωγή ραδιοφωνικού 
σπότ και μετάδοσή του από 
τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς 

3 

    

 

β. Παραγωγή διαφημιστικού 

μηνύματος (σποτ) 
1 

    

 

γ. Καταχωρήσεις στα 

ηλεκτρονικά μέσα. 
6 

    

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

    

 

ΟΜΑΔΑ Γ: 3ο παραδοτέο 

     

 

Διοργάνωση τεσσάρων 
ημερίδων 

4 

    

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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   Πτολεμαΐδα .... /…../…. 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

{ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΤΙΤΛΟΣ :ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟ- 

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ     ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ: 20.000,00€ 

CPV: 79341400-0 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο  

Το 1ο παραδοτέο:  Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, που θα περιλαμβάνει: 
α. Τον σχεδιασμό και την παραγωγή 12.000 τετρασέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων(μέσα σ’ 

αυτή την ποσότητα συμπεριλαμβάνεται και ανάλογος αριθμός αντιτύπων με γραφή Braille). 

Το έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για τους κατοίκους των εξυπηρετούμενων περιοχών αποτελεί 

το πλέον αναλυτικό μέσο πληροφόρησης και πιθανώς το πιο σημαντικό για τους συμμετέχοντες 

πολίτες. Το φυλλάδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Τρόπος, μέθοδοι και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του 

προγράμματος. 

 Ορισμός βιοαποβλήτων και τα είδη που μπορούν να συλλέγονται χωριστά. 

 Στοιχεία επικοινωνίας Δήμου. 

Το υλικό παραγωγής του φυλλαδίου θα πρέπει να είναι από ανακυκλωμένο χαρτί ή οικολογικό 

χαρτί με εκτύπωση μελανιών σόγιας, 4 σελίδων δίπτυχο, διαστάσεων 210Χ297 (Α4). 

Τα 4.000 θα διανεμηθούν πόρτα-πόρτα στις περιοχές που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα: 

κατοικίες, νοσοκομείο,  σε επαγγελματικούς χώρους (κρεοπωλεία, μανάβικά κ.λ.π.) και θα 

γίνεται ενημέρωση των πολιτών για την συμμετοχή τους στην δράση της πράξης, τα 6.000 με 

σχετική ενημέρωση θα διανεμηθούν στα ιδρύματα της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και τα υπόλοιπα 2.000 θα τοποθετηθούν σε στάντ- τραπέζι, στις 

εισόδους του Δημοτικού καταστήματος, του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης, του ΚΕΠ, του 

ωδείου, του μουσείου, του Κέντρου Κοινότητας, του Γραφείου Λαϊκών Αγορών, του 

Κολυμβητηρίου, του Κλειστού Γυμναστηρίου, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Πολιτιστικών 

Συλλόγων, των Προσκόπων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδειχθεί και χρησιμοποιείται  από 

το ευρύ κοινό. 
Τα ενημερωτικά φυλλάδια θα παραδοθούν στο Δήμο και σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε 

μελλοντική εκτύπωση. Το περιεχόμενο του Φυλλαδίου θα διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με το 

Δήμο Εορδαίας και θα εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή ή το Δ.Σ. του Δήμου. 

β. Τον σχεδιασμό και την παραγωγή 150 αφισών. Η αφίσα θα προβάλει το στόχο, το σκοπό και 

το όραμα του Δήμου αναφορικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Εορδαίας, για 

το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων και της οικιακής κομποστοποίησης 

 Το υλικό παραγωγής της αφίσας θα είναι από ανακυκλωμένο χαρτί ή οικολογικό χαρτί με 

εκτύπωση μελανιών σόγιας  διαστάσεων 340Χ500  

Η αφίσα θα παραδοθεί στο Δήμο και σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε μελλοντική εκτύπωση. 

Το περιεχόμενο της Αφίσας θα διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με το Δήμο Εορδαίας και θα 

εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή ή το Δ.Σ. του Δήμου. 

Οι αφίσες θ’ αναρτηθούν καθ’ υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής σε ενδεδειγμένα σημεία 

όπως στα ιδρύματα της πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις 
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εισόδους του Δημοτικού καταστήματος, του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης, του ΚΕΠ, του 

ωδείου, του μουσείου, του Κέντρου Κοινότητας, του Γραφείου Λαϊκών Αγορών, του 

Κολυμβητηρίου, του Κλειστού Γυμναστηρίου, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Πολιτιστικών 

Συλλόγων, των Προσκόπων ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο υποδειχθεί και χρησιμοποιείται  από 

το ευρύ κοινό. 

Το 2ο παραδοτέο: Σχεδιασμός οργάνωση και υλοποίηση προβολής και δημοσιότητας στα 

ΜΜΕ, που θα περιλαμβάνει: 

 

α. Την παραγωγή ενός ραδιοφωνικού σπότ 30 δευτερολέπτων, το οποίο θα πρέπει να διεγείρει 

το ενδιαφέρον του πολίτη ώστε να το παρακολουθήσει και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να 

περνάει τα βασικά μηνύματα του έργου και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Θα πρέπει 

όμως τόσο κατά την φάση του σχεδιασμού όσο και πριν την τελική παραγωγή και αναπαραγωγή 

να υποβάλλει το δείγμα (demo) στην αναθέτουσα αρχή για τελικό έλεγχο και έγκρισή του. 

 

β. Τη μετάδοσή του σε τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας τρεις φορές την 

ημέρα για εξήντα ημέρες. 

 
γ. Την παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος (σπότ), που αφορά στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Εορδαίας, αναφορικά με το πρόγραμμα Διαλογής στην 

Πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων και της οικιακής κομποστοποίησης, θα πρέπει να είναι 

κατάλληλο για προβολή του προγράμματος στα τοπικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ (τηλεοπτικά και 

διαδικτυακά) 60 δευτερολέπτων. Το διαφημιστικό μήνυμα θα έχει υπότιτλους και διερμηνεία στη 

νοηματική γλώσσα. Η παραγωγή του διαφημιστικού μηνύματος περιλαμβάνει : προ-παραγωγή 

(μελέτη, οργάνωση κ.α.), παραγωγή (λήψη, κάμερες κ.α.) και μετά-παραγωγή(ψηφιακό μοντάζ, 

χρωματική επεξεργασία, επεξεργασία ήχου & εικόνας κ.α.) του προγράμματος. 

Το περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος (σπότ), θα διαμορφωθεί και συμφωνηθεί με το 

Δήμο Εορδαίας και θα εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή ή το Δ.Σ. του Δήμου. 

δ.  Συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία του παραπάνω περιγραφόμενου διαφημιστικού 

μηνύματος (σπότ) σε τουλάχιστον τρία ηλεκτρονικά μέσα τοπικής εμβέλειας για ένα μήνα. Η 

διάσταση του banner είναι 300Χ300 και μπορεί να συνδεθεί με link στο βίντεο της δράσης. 

 
3ο παραδοτέο:  Διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων, που θα περιλαμβάνει: 

Διοργάνωση 4 ημερίδων: η μία θα είναι γενικού κοινού {εναρκτήρια / απολογιστική) και οι 

άλλες τρεις θα απευθύνονται στους μαθητές(όσα σχολεία θέλουν να συμμετέχουν), ως εξής: 

μαθητές Δημοτικών Σχολείων, μαθητές Γυμνασίων, μαθητές Λυκείων, ΙΕΚ  και ΟΑΕΔ.  

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνουν: 

 Διασφάλιση κατάλληλης αίθουσας, χωρητικότητας όσης απαιτείται από τον αριθμό των 

μαθητών, προσβάσιμης σε ΑΜΕΑ. 

 Σύνταξη και αποστολή δελτίων Τύπου καθώς και follow up επιβεβαίωσης τους για την 

προβολή της ημερίδας στα ΜΜΕ 

 Σχεδίαση παραγωγή και αποστολή πρόσκλησης σε 300 αντίτυπα (διάσταση 11 X 23 cm, 

τετράχρωμη εκτύπωση μιας όψης σε χαρτί 300 gr. velvet) 

 Διακόσμηση της αίθουσας με τοποθέτηση ανθοδέσμης στο panel και 10 αφίσες 
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διαστάσεων 35χ50αη τετράχρωμης εκτύπωσης, και ποιότητα χαρτιού illustration ή 

velvet 200 gr 

 Συντονισμός της εκδήλωσης και του panel ομιλητών 

 Εξοπλισμός της αίθουσας με το απαραίτητο οπτικοακουστικό σύστημα {ήχος, φως, 

συσκευές προβολής, τεχνικός) και μαγνητοφώνηση των εργασιών. 

 Διερμηνεία της εκδήλωσης στη νοηματική γλώσσα. 

 Πρόβλεψη για catering κατά την έναρξη (καφές, αναψυκτικά, νερά, κεράσματα, 

σερβιτόρος) για τουλάχιστον 200 άτομα, στην εκδήλωση γενικού κοινού. 

 Τα μαγνητοφωνημένα πρακτικά θα απομαγνητοφωνηθούν και θα παραδοθούν σε 

ψηφιακή μορφή . 

 Η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί, θα υπάρξει φωτογραφική κάλυψη και τα υλικά θα 

παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα συμπεριλαμβάνετε και κάθε μικροΰλικο που δεν μνημονεύεται 

ρητώς αλλά είναι απαραίτητο για το άρτιο αποτέλεσμα του παραδοτέου. 

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις σαφείς οδηγίες και υποδείξεις της 

αναθέτουσας αρχής και της σχετικής νομοθεσίας. 

 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η κείμενη νομοθεσία και οι διατάξεις είναι: 

1. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α') «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και συγκεκριμένα τις 

διατάξεις του άρθρου 86, της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273. 

2. Το Ν. 3731/08 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα τοάρθρο20παρ. 13 

«Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» με το οποίο 

προστέθηκαν οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/2007, 

4. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α") «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

5. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α") «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Το Ν. 3861/2010 (φ.Ε.Κ. 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Αρθρο 5) 

9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

10. Την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών 35130/739/10/ΦΕΚ Β'/1291/11-8-2010 περί 

αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95. 

11. Τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως αυτός εγκρίθηκε με την 

Δ6/Β/οικ.5825/30Ό3-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ 
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(ΦΕΚ 407/Β') και ισχύει. 

12. Τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν με την Υ.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

με αριθμ. οικ. 2618/23.10.2014 (ΦΕΚ Β' 2945) για την «Εγκριση και εφαρμογή των 

Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» και ισχύουν. 

13. Το άρθρο 54 του Ν. 4409/2016 ή όπως προβλέπεται με τις μεταβατικές διατάξεις 

(άρθρο 58) του ίδιου Νόμου. 
Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Η Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, 

αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η δε σειρά ισχύος αυτών, σε 

περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους καθορίζεται ως εξής: 

 Το Συμφωνητικό  

 Η τυχόν οικονομική προσφορά 

 Η ενδεικτική προ υπολογιζόμενη 

δαπάνη της Υπηρεσίας 

 Η Τεχνική Περιγραφή της 

Υπηρεσίας 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Άρθρο 4° 

Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

Προθεσμία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Παράταση προθεσμίας δύναται να χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα 

με την παρ. 2 άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

Μονομερής λύση της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 

άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 5ο 
Σταθερότητα τιμών 

Οι τιμές τιμολογίου θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 

αναφέρονται στην έντεχνη και ολοκληρωμένη παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

αντικειμένου της Σύμβασης και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για 

την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

Άρθρο  6° 
Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής 

Για την προσφερόμενη υπηρεσία η οποία θα υλοποιηθεί κατά τμήματα λόγω 

ανομοιομορφίας των παραδοτέων, από τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, ο εργοδότης θα 

καταβάλλει αμοιβή που δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό 20.000,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% μείον το ποσοστό της τυχόν προσφερόμενης έκπτωσης 

επί του ποσού αυτού. 

Στη συμβατική αυτή αμοιβή έχει συνυπολογισθεί και περιλαμβάνεται όλο το κόστος 

και οι κάθε φύσης και μορφής δαπάνες του Αναδόχου που αναφέρονται ή όχι για την άρτια 

εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται άλλης πληρωμής 

ή αποζημίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής. Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του 

τιμολογίου, περιλαμβάνονται γενικά όλα τα έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα 

συνδεόμενα με την παροχή υπηρεσιών, καθώς και εξόδων των ταξιδιών του αναδόχου στην 

έδρα του Εργοδότη εφόσον απαιτηθεί. Ειδικότερα περιλαμβάνονται μισθοί, άδειες, εργοδοτικές 

εισφορές, αποζημιώσεις, δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, 
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έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη αλλά 

απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, τα γενικά έξοδα, οι δαπάνες του Αναδόχου 

και το όφελος του. 

Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από τον Εργοδότη πέρα από το ποσό του 

συμβατικού τιμήματος για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

των τεχνικών οδηγιών, των προδιαγραφών που ισχύουν και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες 

κρατήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αντικειμένου της Σύμβασης θα 

γίνεται μ' εξόφληση όλου του ποσού ή μέρους-τμήματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση την 

παράδοση και την οριστική παραλαβή αυτών, από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, με 

απόφαση του, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 

στο παρόν άρθρο. 

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει όλα τα νόμιμα παραστατικά, για τις 

συγκεκριμένες παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και θα υποβάλλει στον Εργοδότη όλα τα 

προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ.), 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από 

προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, από τον αρμόδιο 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άρθρο 7° 
Παρακολούθηση - Παραλαβή 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος γενικά της πορείας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

καθώς και η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των 

άρθρων 216, 217, 219, 220 και 221 του Ν. 4412/2016. Για τον έλεγχο της πορείας, την επίβλεψη 

της εκτέλεσης της σύμβασης και τον έλεγχο του τελικού παραδοτέου και συνολικά της 

υπηρεσίας του Αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή ορίζει στέλεχος της ως επιβλέποντα. 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής 

Παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, να καταβάλει στον Ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή, 

μετά από την θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις με τις 

ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8° 
Εγγυήσεις 

Α} Η Εγγύηση συμμετοχής που δεν υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δεν απαιτείται για τη συμμετοχή 

σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος αγοράς, σε συνοπτικό 

διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής από κατάλογο, 

εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Β) Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για 

συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την 

οριστική ποσοτική - ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Οι 
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εγγυητικές εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 

72 και περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 και 

επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου. 
Άρθρο 9° 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου και Κυρώσεις 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται απέναντι στον Εργοδότη για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη 

Σύμβαση ή το Νόμο. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά με τον 

Εργοδότη, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με 

την εκτέλεση της υπηρεσίας, -η οποία πριν την υλοποίηση της πρέπει να εγκριθεί από την 

αναθέτουσα αρχή- καθώς και τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της διαχειριστικής αρχής. 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό ή τους τυχόν εξωτερικούς 

συνεργάτες του για την εκτέλεση των 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, θα 

επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/2016 και 

θα κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 203 του 

Ν.4412/2016. 

Άρθρο 10° 

Διοικητικές Προσφυγές κατά την Διαδικασία της Εκτέλεσης των Συμβάσεων 

Οι ανωτέρω προσφυγές κατά την Διαδικασία της Εκτέλεσης των Συμβάσεων, θα γίνονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11° 

Επίλυση Διαφορών - Καταγγελία της σύμβασης 

Για τη διοικητική επίλυση των διαφορών που τυχόν προκόψουν μεταξύ Εργοδότη και 

Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του αναδόχου των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από την σύμβαση και τα λοιπά τεύχη της μελέτης και εφόσον ο εργοδότης το 

διαπιστώσει και το γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως, ο εργοδότης 

επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή τη σύμβαση ως προς ένα, 

περισσότερα ή κι όλα τα υποσύνολά της. 
 
 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ   10/7/2018 
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