
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ                                          
e-Trikala A.E.      
Καλαμπάκας 28 & Αμπάτη             
Τηλ: 24310 22899                             
Email: info@e-trikala.gr           
 

 
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου DigiPlace-Digital 

Innovation for Cities” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact III  
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.352,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
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Η e-Trikala A.E. συμμετέχει στο έργο DigiPlace-Digital Innovation for Cities” του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact III. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 
2/9/2019 και θα ολοκληρωθεί την 15/5/2022. 
 

Γενική περιγραφή : 
Η e-Trikala Α.Ε. θα προβεί σε απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την 
υλοποίηση του έργου “DigiPlace-Digital Innovation for Cities”  μέσω  του 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Urbact III.  
 
Αντικείμενο του έργου 
 
Το κύριο αντικείμενο σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι: 

1. Σύνταξη και αποστολή αναφορών προόδου και προετοιμασία φακέλων 
πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής. 

2. Συμμετοχή στις Εταιρικές Συναντήσεις Συντονισμού του έργου(διαδικτυακές 
ή με φυσική παρουσία). 

3. Συμμετοχή σε συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Δράσης (διαδικτυακές ή με 
φυσική παρουσία). 

4. Εκπόνηση του Integrated Action Plan. 
5. Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής Εταίρο για την εκπόνηση του 

Integrated Action Plan Report. 
6. Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής Εταίρο για την εκπόνηση του Mid 

Term Reflection προς τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. 
7. Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής εταίρο για την εκπόνηση του Final 

Report προς τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. 
8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Σχεδίου Δημοσιότητας(Communication 

Plan)του έργου. 
9. Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του έργου με σχετικές πληροφορίες. 
10. Εμπλουτισμός των ενημερωτικών δελτίων(newsletters) του έργου με 

στοιχεία, φωτογραφίες και κείμενα. 
11. Εκπόνηση σχετικών άρθρων, βίντεο και λοιπών ενεργειών διάχυσης. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 13/5/2022 και μπορεί να παραταθεί 

εφόσον παραταθεί το έργο στο σύνολό του. 
Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με τη μορφή εξαμηνιαίων 

αναφορών πεπραγμένων στις ημερομηνίες: 31/5/2021, 30/10/2021 και 13/05/2022. 
Η πληρωμη της υπηρεσίας θα γίνεται ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων 

και αποδεικτικών εξόφλησης όλων των κρτατήσεων υποχρεώσεων του αναδόχου κι 
αφού προηγηθεί η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, και η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Urbact III. 
 

Τρίκαλα, 2-12-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

  

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου DigiPlace-Digital Innovation for Cities” 

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact III 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ.Μ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(προ ΦΠΑ) 

1 Δράσεις Διαχείρισης Έργου-

Project Partner External 

Expertise Project Coordination 

1 Κατ’ 

αποκοπή 

3.000,00 

2 Δράσεις Δημοσιότητας-

Expertise Communication 

1 Κατ’ 

αποκοπή 

11.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 14.800,00 

ΦΠΑ 24% 3.552,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.352,00 

 

 

 

 

Τρίκαλα, 2-12-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο συγγραφής 

Το κύριο αντικείμενο σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι: 
1. Σύνταξη και αποστολή αναφορών προόδου και προετοιμασία φακέλων 

πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής. 
2. Συμμετοχή στις Εταιρικές Συναντήσεις Συντονισμού του έργου(διαδικτυακές 

ή με φυσική παρουσία). 
3. Συμμετοχή σε συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Δράσης (διαδικτυακές ή με 

φυσική παρουσία). 
4. Εκπόνηση του Integrated Action Plan. 
5. Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής Εταίρο για την εκπόνηση του 

Integrated Action Plan Report. 
6. Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής Εταίρο για την εκπόνηση του Mid 

Term Reflection προς τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. 
7. Παροχή στοιχείων προς τον Επικεφαλής εταίρο για την εκπόνηση του Final 

Report προς τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. 
8. Παρακολούθηση υλοποίησης του Σχεδίου Δημοσιότητας(Communication 

Plan)του έργου. 
9. Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του έργου με σχετικές πληροφορίες. 
10. Εμπλουτισμός των ενημερωτικών δελτίων(newsletters) του έργου με 

στοιχεία, φωτογραφίες και κείμενα. 
11. Εκπόνηση σχετικών άρθρων, βίντεο και λοιπών ενεργειών διάχυσης. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 13/5/2022 και μπορεί να παραταθεί 

εφόσον παραταθεί το έργο στο σύνολό του. 

Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με τη μορφή εξαμηνιαίων 

αναφορών πεπραγμένων στις ημερομηνίες: 31/5/2021, 30/10/2021 και 13/05/2022. 

 

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός του έργου 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ (18.352,00€) συμπεριλαμβάνου του ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Urbact III. 

 

Άρθρο 3ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α  

3. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" 

(ΦΕΚ 143Α/2014) όπως ισχύει, 

β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του  άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) 

γ. του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται 

σύναψη σύμβασης  για ποσό άνω των 2.500€ εκτός του ΦΠΑ. 



5. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως ισχύουν σήμερα. 

 

Άρθρο 4ο :Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Ο προϋπολογισμός της  μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Η Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

δ. Η Σύμβαση 

 

Άρθρο 5ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Το  έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 13/5/2022 και μπορεί να παραταθεί 

εφόσον παραταθεί το έργο στο σύνολό του. 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει την ομάδα διεξαγωγής της εργασίας και 

ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 

εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία   

κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 

Άρθρο 8ο :     Ποινικές ρήτρες – Ανωτέρα Βία 

Ως προς τις ποινικές ρήτρες, για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016, (όπως ισχύει 
σήμερα). 

Ο Πάροχος Υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα. 

Άρθρο 9ο :Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, 

όπως ισχύει σήμερα. 

Άρθρο 10ο : Παραλαβή Υπηρεσιών 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από 

επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ 

του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να 

καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 



όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 

να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 

ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση 

έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 11ο : Απόρριψη παραδοτέων – 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 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, 

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 12ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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

υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με 

τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή 

τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 



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.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων. 

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. 

Οι  ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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 13ο : Τρόπος  Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας θα γίνεται σταδιακά ανά ολοκλήρωση φάσεων 
μετά την περαίωση των εργασιών (τμηματική ή συνολική) με την έκδοση χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.  Τον 
ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
Τυχόν διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου επιλύονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. 



 

Άρθρο 14ο :     Αναθεώρηση τιμών 

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

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   

 

Άρθρο 15ο :     Επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ 

τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ 

αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της 

διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 

 

 

Τρίκαλα, 2-12-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΡΓΟΓΕΤΑΣ 

 

Τρίκαλα, 2-12-2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Οδυσσέας Β. Ράπτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 


