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για την παροχή υπηρεσιών για: 
 

 

Συντονισμό και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Νέστου στο 

έργο 

"BRIDGES OF TRADE (BRIDGES)" 
 

 

 

 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

"ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 

2014-2020" 
 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.287 € 

(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% που αναλογεί) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 

 

 

 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Α1 Υπηρεσία 

 

Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων του Δήμου Νέστου στο έργο "BRIDGES OF TRADE 

(BRIDGES)" 

 

 

Α2 Προϋπολογισμός 

 

74.287 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% που αναλογεί) 

 

 

Α3 Κ.Α. Προϋπολογισμού 

 

70.73.26.0022 

 

 

Α5 CPV 

 

85322000-2 Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης 

 

 

Α6. Γενική Περιγραφή Υπηρεσίας 

 

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο έργο (ανά δράση σύμφωνα με την 

κωδικοποίηση των δράσεων του έργου BRIDGES) είναι: 

 Δράση Α.Μ.1: Διοργάνωση και συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου 

 Δράση A.M.3: Συντονισμός του έργου 

 Δράση Α.Τ1.1: Μελέτες διεθνούς εμπορίου γεωργικών και συναφών προϊόντων στις 

συμμετέχουσες χώρες 

 Δράση Α.Τ1.2: Προσδιορισμός δυνητικών δικαιούχων (αγοραστές -πωλητές) 

 Δράση A.T1.4: Κατάρτιση συμμετεχόντων 

 Δράση Α.Τ2.1: Διοργάνωση εκδηλώσεων "BRIDGES" (εκδήλωση στο Δήμο Νέστου) 



4 

 

Η ενδεικτική δαπάνη των προαναφερομένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

74.287 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Χρηματοδοτικό εργαλείο ENI (European 

Neighbourhood Instrument) (κατά 92%) και από Εθνικούς Πόρους (κατά 8%) στο 

πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος «ENI CBC Joint Operational Programme 

BLACK SEA BASIN 2014-2020». 

Ο Δήμος Νέστου θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό τις προαναφερόμενες 

εργασίες σε ανάδοχο που θα διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής για την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. 

 

 

 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Β1 Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι να προβεί ο Δήμος σε σύμβαση με ανάδοχο 

για την κάλυψη των εργασιών που περιγράφονται στην παράγραφο Α6. 

Η προαναφερόμενη σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα ανατεθεί σε ανάδοχο μετά από 

συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει 

 

 

Β2 Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" 

 Του Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω 

και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ΄ αριθ. 50/18.03.2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση 

υλοποίησης τους έργου "BRIDGES OF TRADE (BRIDGES)" και αποδοχής του 

προϋπολογισμού 
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 Την υπ' αριθ. 54510/08.04.2020 υπογεγραμμένη σύμβαση για το έργο με 

ακρωνύμιο «BRIDGES» 

 

 

B3 Παραδοτέα 

 

Τα παραδοτέα των υπηρεσιών του αναδόχου ανά δράση (βλ. παράγρ. Α6) είναι τα 

ακόλουθα 

 

 Δράση Α.Μ.1: Διοργάνωση και συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου 

 Κατάλογος συμμετεχόντων (Αγγλικά) 

 Πρακτικά συνάντησης (Αγγλικά) 

 Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις συνάντησης 

 Σετ υλικού συμμετεχόντων (participants' kit) 

 Φωτογραφικό υλικό συνάντησης  

 Υλικό συνέντευξης τύπου (αποκόμματα εφημερίδων κλπ) 

 

 Δράση A.M.3: Συντονισμός του έργου 

 Ημερολόγιο έργου όπου θα φαίνεται η συνεχής επικοινωνία με τους 

εταίρους του έργου και, όποτε χρειαστεί, με τη Διαχειριστική Αρχή 

(Αγγλικά) 

 Ημερολόγιο δράσεων Δήμου Νέστου (Αγγλικά) 

 Αναφορές σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος (Αγγλικά) 

 Αλληλογραφία εταιρικής σχέσης (Αγγλικά) 

 Αναφορές εσωτερικής αξιολόγησης (Αγγλικά) 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις της Διευθύνουσας Επιτροπής (Steering 

Committee) στη Ρουμανία, Αρμενία και Τουρκία (με δαπάνες του 

αναδόχου) 

 Συμμετοχή σε δύο συναντήσεις με τη Διαχειριστική Αρχή του έργου 

(εφόσον διοργανωθούν και με δαπάνες του αναδόχου) 

 

 Δράση Α.Τ1.1: Μελέτες διεθνούς εμπορίου γεωργικών και συναφών προϊόντων στις 

συμμετέχουσες χώρες 

 Μελέτη διεθνούς εμπορίου γεωργικών και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα 

 

 Δράση Α.Τ1.2: Προσδιορισμός δυνητικών δικαιούχων (αγοραστές -πωλητές) 

 Κατάλογος δυνητικών δικαιούχων (αγοραστές - πωλητές) από την Ελλάδα 

 Ερωτηματολόγια αγοραστών - πωλητών (Ελληνικά) 

 

 Δράση A.T1.4: Κατάρτιση συμμετεχόντων 

 Σχέδιο εκπαίδευσης 

 Κατάλογος συμμετεχόντων 

 Παρουσιάσεις 

 Σετ υλικού συμμετεχόντων 

 Τεκμήρια της διοργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος 20 ωρών 

(φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων κλπ) 
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 Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της εκπαίδευσης (συμπληρωμένα από τους 

συμμετέχοντες και με συγκεντρωτικά αποτελέσματα απαντήσεων) 

 

 

 

 Δράση Α.Τ2.1: Διοργάνωση εκδηλώσεων "BRIDGES" (εκδήλωση στο Δήμο Νέστου) 

 Κατάλογος συμμετεχόντων 

 Κατάλογος και χρονοπρόγραμμα των προκαθορισμένων συναντήσεων 

 Κατάλογος των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

 Υλικό συμμετεχόντων (εγχειρίδιο - γραφική ύλη κλπ) 

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 

 Αναφορά αξιολόγησης 

 

 

 

Γ.  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Γ1. Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Οι  συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να κατέχουν όλα τα κάτωθι 

προσόντα: 

1. Συγκρότηση ομάδας έργου, από την σύνθεση της οποίας να προκύπτει ότι 

συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη με δίπλωμα Π.Ε. τεχνικής ή οικονομικής 

κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της 

αλλοδαπής (κριτήριο αποκλεισμού) 

2. Στην ομάδα έργου να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο μέλη με μεταπτυχιακό 

τίτλο ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής 

(κριτήριο αποκλεισμού) συναφή με το αντίστοιχο δίπλωμα Π.Ε. τεχνικής ή 

οικονομικής κατεύθυνσης. 

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας - Τεκμηριώνεται με σχετική αναφορά 

στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά είναι ακριβή και αληθή. 

Είναι δυνατόν να ζητηθούν υποστηρικτικά έγγραφα τεκμηρίωσης (κριτήριο 

αποκλεισμού) 

4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στο συντονισμό/ διοίκηση/ υλοποίηση τουλάχιστον 

πέντε διακρατικών ευρωπαϊκών έργων. Λόγω των ιδιαίτερων διαδικασιών που 

εφαρμόζονται στην υλοποίηση έργων του Προγράμματος ENI CBC Joint 

Operational Programme BLACK SEA BASIN, τουλάχιστον ένα από τα έργα 

εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει συντονισμό/ 

διοίκηση έργου (σε επίπεδο επικεφαλή έργου και όχι απλώς εταίρου) του 

Προγράμματος αυτού. Τεκμηριώνεται με σχετικές συμβάσεις   

5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση τουλάχιστον δύο έργων με φυσικό 

αντικείμενο ανάλογο με τις εκδηλώσεις του παρόντος. Τεκμηριώνεται με 

σχετικές συμβάσεις   
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6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση (συμπεριλαμβάνεται και διδασκαλία) 

διακρατικών προγραμμάτων κατάρτισης (1 έργο κατ' ελάχιστον). 

Τεκμηριώνεται με σχετική αναφορά στην τεχνική προσφορά και υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική 

προσφορά είναι ακριβή και αληθή. Είναι δυνατόν να ζητηθούν υποστηρικτικά 

έγγραφα τεκμηρίωσης. 

 

 

Γ2. Κριτήρια αξιολόγησης 

 

Από τα προσόντα των υποψηφίων της παραγράφου Γ1, τα υπ' αριθ. 4 , 5 και 6 είναι 

και κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολογούνται ως ακολούθως: 

 

 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό/ συντονισμό/ διοίκηση 

διακρατικών ευρωπαϊκών έργων (κατ' ελάχιστον πέντε έργων, 

τουλάχιστον ένα από τα οποία πρέπει να είναι έργο του Προγράμματος 

ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN) 

Βαθμολογείται με 5 μόρια για κάθε επιπλέον των 5 έργων με μέγιστη 

βαθμολογία 30 μόρια 

 

 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση τουλάχιστον δύο έργων με 

φυσικό αντικείμενο ανάλογο με τις εκδηλώσεις του παρόντος 

Βαθμολογείται με 10 μόρια για κάθε επιπλέον των δύο έργων, με μέγιστη 

βαθμολογία 20 μόρια 

 

 6 Διοργάνωση (συμπεριλαμβάνεται και διδασκαλία) διακρατικών 

προγραμμάτων κατάρτισης (2 έργα κατ' ελάχιστον) 

Βαθμολογείται με 10 μόρια για κάθε επιπλέον των δύο έργων με μέγιστη 

βαθμολογία 20 μόρια 

 

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0 μέχρι 70 μόρια και επηρεάζει το ύψος βαθμολόγησης 

του δεύτερου κριτηρίου αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου 2.3.2 της διακήρυξης με 

τη σχέση: 

 

Β2 = 100 + 20 x (B/70) 

 

όπου:  

Β2: η βαθμολογία του δεύτερου κριτηρίου αξιολόγησης του πίνακα του άρθρου 

2.3.2 της διακήρυξης 

Β: το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης αυτής της παραγράφου 

(μέγιστο 70) 
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Γ3. Χρόνος παράδοσης παραδοτέων 

 

Οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων του έργου ανά δράση αποτυπώνονται σε 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Δράση Καταληκτική Ημερομηνία 

Α.Μ.1/ Διοργάνωση και συμμετοχή στην εναρκτήρια 

συνάντηση του έργου 
2

ος
 μήνας 

A.M.3/ Συντονισμός του έργου 24
ος

 μήνας 

A.M.3/ Ταξίδια - Συμμετοχή σε συναντήσεις 18
ος

 μήνας 

Α.Τ1.1: Μελέτες διεθνούς εμπορίου γεωργικών και 

συναφών προϊόντων στις συμμετέχουσες χώρες 
3

ος
 μήνας 

Α.Τ1.2: Προσδιορισμός δυνητικών δικαιούχων 

(αγοραστές -πωλητές) 
5

ος
 μήνας 

A.T1.4: Κατάρτιση συμμετεχόντων 10
ος

 μήνας 

Α.Τ2.1: Διοργάνωση εκδηλώσεων "BRIDGES" 

(εκδήλωση στο Δήμο Νέστου) 
16

ος
 μήνας 

 

 

Γ4. Παραλαβή παραδοτέων 

 

Οι παραλαβή των παραδοτέων όπως αναφέρονται στο άρθρο Β3 θα γίνει από αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου Νέστου 

 

 

Γ5 Προϋπολογισμός των Εργασιών 

 

Η προϋπολογισθείσα αμοιβή ανά δράση/ παραδοτέο του έργου αναφέρεται στον 

ακόλουθο πίνακα : 
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Δράση / Παραδοτέο Αμοιβή (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) 

Α.Μ.1/ Διοργάνωση και συμμετοχή στην 

εναρκτήρια συνάντηση του έργου 
2.600,00 

A.M.3/ Συντονισμός του έργου 36.000,00 

A.M.3/ Ταξίδια - Συμμετοχή σε συναντήσεις 4.887,00 

Α.Τ1.1: Μελέτες διεθνούς εμπορίου γεωργικών 

και συναφών προϊόντων στις συμμετέχουσες 

χώρες 

6.000,00 

Α.Τ1.2: Προσδιορισμός δυνητικών δικαιούχων 

(αγοραστές -πωλητές) 
3.000,00 

A.T1.4: Κατάρτιση συμμετεχόντων 2.000,00 

Α.Τ2.1: Διοργάνωση εκδηλώσεων "BRIDGES" 

(εκδήλωση στο Δήμο Νέστου). Δεν 

περιλαμβάνονται δαπάνες ταξιδιών 

συμμετεχόντων 

19.800,00 

Σύνολο 74.287,00 

 

 

Γ6 Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 

 

Απαγορεύεται εκ μέρους του αναδόχου να αναθέσει οποιαδήποτε εργασία σε τρίτο. 

Θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

Γ7 Γενικά έξοδα 

 

Στην κατακυρωθείσα τιμή θα περιλαμβάνονται, επίσης τα ακόλουθα: 

 Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπογραφής της σύμβασης, 

 Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα, εγγυήσεις, και κάθε είδους επιβαρύνσεις εκτός 

του ΦΠΑ που αναλογεί 

 Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου 

 

 

Γ8 Υποχρεώσεις του αναδόχου 

 

Όλες οι παραπάνω δράσεις εκ μέρους του αναδόχου γίνονται σε συνεργασία και 

συνεχή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, 

εφόσον απαιτηθεί και προσκληθεί, να συμμετέχει να συμμετέχει στα Δημοτικά 

Συμβούλια που πραγματοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για να ενημερώσει τα 

μέλη τους για την εξέλιξη του έργου. Επιπλέον θα συμμετέχει στις συναντήσεις 
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εργασίας του έργου οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε χώρους και σε χρονική 

στιγμή που θα ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον απαιτείται λόγω του αντικείμενου 

των παραδοτέων, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει, όποτε του ζητηθεί, περιοδική 

παρουσία και στα γραφεία του Δήμου Νέστου. 

Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης μπορούν να διενεργούνται και 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Τα κείμενα θα παραδίδονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στους 

μορφότυπους «doc», «pdf» και όπου απαιτείται σε «xls». 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων της παρούσας 

υπηρεσίας που θα υποβληθούν με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, συμπερασμάτων 

κ.λπ. τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής για έκδοση 

βιβλίων, δημοσιευμάτων κλπ. χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση - άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή έχει όλα τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις προστασίας της πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα 

ενδιάμεσα και τα τελικά αποτελέσματα της υπηρεσίας τα οποία θα υποβληθούν από 

τον Ανάδοχο με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, συμπερασμάτων κλπ κατά την 

κρίση της και να προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, εκδόσεις κλπ οι 

οποίες θα περιλαμβάνουν τμήμα ή το σύνολο αυτών. 

 

 

Γ9 Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

 

Ο ανάδοχος είναι εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος για την συλλογή και επεξεργασία των 

πάσης φύσεως δεδομένων και στοιχείων που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

εργασίας. Δεσμεύεται ότι θα τηρεί Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)2016/679. Η απαίτηση αυτή απορρέει από το 

γεγονός ότι κατά την υλοποίηση του έργου γίνεται επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα των ωφελουμένων (συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις 

BRIDGES αγοραστές και πωλητές, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης, 

συμμετέχοντες σε άλλες εκδηλώσεις κλπ). Τεκμηριώνεται με υποστηρικτικά έγγραφα 

τεκμηρίωσης (κριτήριο αποκλεισμού) 

 

 

 

Γ10 Υλικοτεχνικός εξοπλισμός εργασίας 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

(όπως μηχανογραφικό εξοπλισμό, άλλες μηχανές γραφείου, σύνδεση Internet) και 

οποιαδήποτε άλλα μέσα είναι αναγκαία για την εκτέλεση των ανατεθειμένων 

εργασιών. 

 

 

Γ11 Εγγυήσεις 

 

 Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 
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 Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 

διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του 

συμβατικού ποσού (δηλαδή του προσφερόμενου ποσού), χωρίς ΦΠΑ, με λήξη 

δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Η εγγύηση  εκδίδεται 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του 4412/2016. 

 

 

Γ12 Τρόπος Πληρωμής εκτελεσθέντων εργασιών 

 

Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί τμηματικά ανά εξάμηνο και εφόσον τα 

αντίστοιχα παραδοτέα θα έχουν παραληφθεί, σύμφωνα το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου BRIDGES και σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό των υπηρεσιών, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και 

θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω προγράμματος ως εξής:  

 

Δράση / Παραδοτέο Σύνολο με ΦΠΑ 6ος μήνας 12ος μήνας 18ος μήνας 24ος μήνας 

Α.Μ.1/ Διοργάνωση και συμμετοχή στην 

εναρκτήρια συνάντηση του έργου 
2600 2600    

A.M.3/ Συντονισμός του έργου 36000 9000 9000 9000 9000 

A.M.3/ Ταξίδια - Συμμετοχή σε 

συναντήσεις 
4887 1629 1629 1629  

Α.Τ1.1: Μελέτες διεθνούς εμπορίου 

γεωργικών και συναφών προϊόντων στις 

συμμετέχουσες χώρες 

6000 6000    

Α.Τ1.2: Προσδιορισμός δυνητικών 

δικαιούχων (αγοραστές -πωλητές) 
3000 3000    

A.T1.4: Κατάρτιση συμμετεχόντων 2000  2000   

Α.Τ2.1: Διοργάνωση εκδηλώσεων 

"BRIDGES" (εκδήλωση στο Δήμο 

Νέστου) 

19800   19800  

Σύνολο 74287 22229 12629 30429 9000 

 

Κατά την παράδοση κάθε παραδοτέου αυτό θα ελέγχεται και θα παραλαμβάνεται από 

την αντίστοιχη επιτροπή του Δήμου Νέστου και θα συντάσσεται πρωτόκολλο 

παραλαβής. Στην σύμβαση ορίζεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης και 

πληρωμής των ενδιάμεσων παραδοτέων του έργου. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών 

εκτελεσθέντων εργασιών είναι το πρωτόκολλο παραλαβής της εργασίας από την 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, το τιμολόγιο του ανάδοχου και ότι άλλο προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία.  
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ 

με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος Νέστου. 

 

 

Γ13 Ρήτρα 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών με το ανάλογο προσωπικό και 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η 

αναθέτουσα αρχή. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος 

αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις 

σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται 

έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία µε τις κείμενες διατάξεις του ίδιου Νόμου 

 

 

Γ14 Αναθεώρηση τιμών 

 

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

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

 

 

Γ15 Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους (εκτός ΦΠΑ), τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ τρίτων που ισχύουν 

κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

 

Γ16 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 η 

αναθέτουσα αρχή ή ο ανάδοχος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου 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. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για την Αναθέτουσα Αρχή 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

 

Γ17 Επίλυση διαφορών 
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Η προκήρυξη του έργου και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή διέπεται 

από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η Αναθέτουσα Αρχή 

και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

οριζόμενα, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του N.4412/2016. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 

της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ίδιου Νόμου ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 

 

Ο Συντάξας Θεωρήθηκε  

 Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

Προγραμματισμού Οργάνωσης& 

Πληροφορικής 

  

 

 

Μπούτος Ιωάννης 

 

 

Στεφανίδης Γεώργιος 

 


