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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ το 
πρώην κτήριο Λουτρών του Ε.Ο.Τ., δίπλα από το Ιαματικό Ποσιθεραπευτήριο. Η 
αξιοποίηση του εν λόγω κτηρίου κρίνεται επιβεβλημένη και προκρίνεται η δημιουργία και 
λειτουργία «Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών», το οποίο θα προσφέρει εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. 
Τα οφέλη  λειτουργίας  θα είναι πολλαπλά, όπως: 

 Μεγάλο θετικό κοινωνικό αντίκρισμα, 
 Επαφή και συνεργασία με έγκριτα πανεπιστημιακά ιδρύματα εσωτερικού - 

εξωτερικού, 
 Πολιτισμική καινοτομία για όλη την ελληνική επικράτεια, στην κατεύθυνση μιας 

στρατηγικής «πνευματικής και σωματικής υγείας», 
 Ανταποδοτικά οφέλη για την γύρω περιοχή και 
 Τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει σχετικό τεύχος με: 
Α)Αναλυτικά στοιχεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ιδέας (π.χ. διαδικασίες 
έναρξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συνεργαζόμενα πανεπιστήμια-οργανισμοί και 
εταιρείες, σύνδεση με ιδρύματα του εξωτερικού, προγράμματα σπουδών, ενδεικτική 
θεματολογία σεμιναρίων, θεματολογία για εκθέσεις και ανοικτές διαλέξεις στο ευρύ κοινό, 
σύνδεση με τοπικούς φορείς). 
Β)Προτάσεις και προμελέτη βιωσιμότητας (π.χ.  τρόποι και δυνατότητες 
χρηματοδότησης και οικονομικής αξιοποίησης του έργου, εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι, 
χορηγίες, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα). 
Γ)Πρόταση σε επίπεδο ιδεών με σχέδια - σκίτσα για την διαμόρφωση των χώρων του 
κτηρίου των πρώην Λουτρών Ε.Ο.Τ. ως «Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών». 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
                 Λουτράκι 4 Αυγούστου 2016 
                    Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
               Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ - ΠΕ10 

     Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
                          Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

          και Πληροφορικής 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η υπηρεσία θα καλυφθεί από πόρους του εκτελούμενου δημοτικού προϋπολογισμού 
έτους 2016 (Κ.Α. 15 - 6142.002). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€υρώ) 

Φ.Π.Α. 24% 
(€υρώ) 

Α)Αναλυτικά στοιχεία για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της ιδέας (π.χ. διαδικασίες έναρξης 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια/οργανισμοί  και εταιρείες, σύνδεση 
με ιδρύματα του εξωτερικού, προγράμματα 
σπουδών, ενδεικτική θεματολογία σεμιναρίων, 
θεματολογία για εκθέσεις και ανοικτές διαλέξεις στο 
ευρύ κοινό, σύνδεση με τοπικούς φορείς). 
Β)Προτάσεις και προμελέτη βιωσιμότητας (π.χ. 
 τρόποι και δυνατότητες χρηματοδότησης και 
οικονομικής αξιοποίησης του έργου, εθνικοί και 
ευρωπαϊκοί πόροι, χορηγίες, 
αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα). 
Γ)Πρόταση σε επίπεδο ιδεών με σχέδια - σκίτσα 
για την διαμόρφωση των χώρων του  κτηρίου των 
πρώην Λουτρών Ε.Ο.Τ. ως «Κέντρου 
Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

6.650,00 1.596,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 8.246,00 
 
 
                Λουτράκι 4 Αυγούστου 2016 
 
 
 
 
 
               Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ - ΠΕ10 

       Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
    Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης  και            
Πληροφορικής 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Με την παρούσα προβλέπονται οι κατάλληλες ενέργειες προκειμένου ο Δήμος 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ να προχωρήσει στη δημιουργία και 
λειτουργία «Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών», το οποίο θα στεγάζεται στο κτίριο των 
πρώην Λουτρών Ε.Ο.Τ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. 9.Την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος (Ζ’ κλιμάκιο), 

το οποίο µε µία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α’/07-06-2010) ορίζει ότι: 

««1.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από 

εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου 

οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του». 
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ΑΡΘΡΟ 3ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Συµβατικά στοιχεία, κατά σειρά ισχύος, είναι:  

1. Η τεχνική έκθεση και η τεχνική περιγραφή                                                                                                  
2. Ο προϋπολογισµός µελέτης                                                                                                                     
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Η οικονοµική προσφορά 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η επιλογή αναδόχου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί µε 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον ∆ήµαρχο. Η ανάθεση της παραπάνω 
εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε το Π.∆. 28/1980, τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν µε την παραγρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά 
χρηµατικά όρια, τα οποία καθορίστηκαν µε την αριθ. 2/45564/0026/31-7-2001 (Φ.Ε.Κ. 
1066Β’/10-08-2001) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ’ αριθ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 
1291Β’/11-08-2010) Απόφαση Υπ. Οικονοµικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται 
ακολούθως και εντός των πλαισίων διάρκειας και προθεσμιών που καθορίζονται από 
την παρούσα σύµβαση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στη σύνταξη και παράδοση 
των παραδοτέων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω τεχνική έκθεση. 
Τα δικαιώµατα του αναδόχου εξαντλούνται στην κατωτέρω καθοριζόμενη αµοιβή του, η 
οποία θα καταβληθεί µε τον τρόπο που συμφωνείται. Σε καµία περίπτωση η αµοιβή δεν 
µπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει συμφωνηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ∆ήµος ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ είναι υποχρεωμένος για 
την παροχή όλων των διαθέσιµων σ’ αυτόν στοιχείων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα 
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών  ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται 
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στο ποσό των #8.246,00# (οκτώ χιλιάδων, διακοσίων σαράντα έξι) €υρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, µείον το πιθανό ποσοστό έκπτωσης επί του 
ποσού αυτού. Η αµοιβή καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου υπό την προϋπόθεση του ελέγχου 
και της παραλαβής όλων των παραδοτέων από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Σε 
περίπτωση µη υποβολής παρατηρήσεων, ή παραλαβής των παραδοτέων, ο ανάδοχος 
εκδίδει θεωρημένο ∆ελτίο Παροχής Υπηρεσιών, προκειμένου να του καταβληθεί η 
αναλογούσα αµοιβή. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε 
λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης. Ο αναλογών στην αµοιβή του ανάδοχου Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. Η 
πληρωµή θα γίνει σε ευρώ, µε την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε τις αναφερόμενες διατάξεις. Επί της συνολικής αµοιβής του λογαριασμού 
του αναδόχου επιβάλλονται οι από τους νόµους προβλεπόμενες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της 
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια 
επιτροπή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η υπηρεσία έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης 
και  διάρκεια όπως αυτή προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων, το 
οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην ως άνω Τεχνική Έκθεση. 

ΑΡΘΡΟ 10ο - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της 
σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση 
του Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που 
εγγυώνται, κατά την κρίση του Συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης. Έναντι 
του ∆ήµου ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε υπεύθυνος µαζί µ’ αυτόν που τον 
υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου να 
απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από 
σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου 
υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η 
εκχώρηση. Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απευθείας στο νέο ανάδοχο, ο 
οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει 
τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί, έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής 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 αναίτιοι, μακροχρόνια απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχημα, αιφνίδια 
ασθένεια του αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος 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 τον εντολέα, προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Όλο το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου είτε από τον ανάδοχο, είτε από 
τις συμπράττουσες εταιρείες σε περίπτωση ένωσης προσώπων, είτε από τρίτους για 
λογαριασµό του αναδόχου ή της ένωσης προσώπων, θα παραδίδεται στην αναθέτουσα 
αρχή. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε οποιονδήποτε τρόπο, χρήση 
και εκμετάλλευση του υλικού αυτού ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικώς στην 
αναθέτουσα αρχή, του αναδόχου παραιτουμένου επί του παραπάνω δικαιώµατος. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

ΑΡΘΡΟ 13ο - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

 

 
                Λουτράκι 4 Αυγούστου 2016 
 
 
 
 
 
               Παναγιώτης Ι. ΑΡΓΥΡΗΣ - ΠΕ10 

    Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς 
                       Τμήματος Προγραμματισμού,   Οργάνωσης 

           και Πληροφορικής 
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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

        ΔΗΜΟΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
            ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€υρώ) 

Φ.Π.Α. 24% 
(€υρώ) 

Α)Αναλυτικά στοιχεία για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της ιδέας (π.χ. διαδικασίες έναρξης 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, συνεργαζόμενα 
πανεπιστήμια/οργανισμοί  και εταιρείες, σύνδεση 
με ιδρύματα του εξωτερικού, προγράμματα 
σπουδών, ενδεικτική θεματολογία σεμιναρίων, 
θεματολογία για εκθέσεις και ανοικτές διαλέξεις στο 
ευρύ κοινό, σύνδεση με τοπικούς φορείς). 
Β)Προτάσεις και προμελέτη βιωσιμότητας (π.χ. 
 τρόποι και δυνατότητες χρηματοδότησης και 
οικονομικής αξιοποίησης του έργου, εθνικοί και 
ευρωπαϊκοί πόροι, χορηγίες, 
αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα). 
Γ)Πρόταση σε επίπεδο ιδεών με σχέδια - σκίτσα 
για την διαμόρφωση των χώρων του  κτηρίου των 
πρώην Λουτρών Ε.Ο.Τ. ως «Κέντρου 
Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%  
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ………………………………………………………………………………………. 
 
 

….…. /….…. / 2016 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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