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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Μελίνας Μερκούρη 11 

213 00 Κρανίδι  

Τηλ. Γραφ. Δημάρχου: 2754.360.0028   

e-mail : kranidi1@otenet.gr, 

karanikolasous@gmail.com   

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

1/12/2016 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                με αριθμό 403/2016  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 

114/8.6.2006) 

2. Τις διατάξεις του N.3731/2008 ΦΕΚ Α’ 263/23.12.2008 αρθ.20 παραγρ.13, 

για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών των Δήμων 

3. Το Νόμο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

4. Το π.δ. 185/2007 (ΦΕΚ Α' 221/12.9.2007) «Όργανα και διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' βαθμού» 

όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/2011 (ΦΕΚ Α' 213/ 29.9.2011). 

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ Β' 534/13.4.2007) 

Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 5694/11.3.2011 

όμοια. 

6. Το υπ αρίθμ 31757/2-10-2015 Έγγραφο του υπ Εσωτερικών «Περί ανάθεσης 

εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των ΟΤΑ Α βαθμού» 
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7. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ψήφιση του 

προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 και την πίστωση με Κ.Α. 00-

6117.004  

8. Την 139/15-11-2016 μελέτη του Δήμου που αφορά στην εργασία με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση επιχειρησιακού 

σχεδίου 2016-2020» έτους 2015 με προϋπολογισμό 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

24% 4.800,00 € που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού για το 

οικονομικό έτος 2016 με  Κ.Α. 00-6117.004 

9. Τις διατάξεις της παραγρ.9 του αρθ. 6 του Ν.3842/2010 ΦΕΚ Α’ 58 - 

23.4.2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση 

φοροδιαφυγής, και άλλες διατάξεις» που προβλέπει για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο 

και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ότι χρόνος κτήσης του 

εισοδήματός τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξής του 

10. Τις διατάξεις της παραγρ.22 του αρθ. 19 του Ν.3842/2010 ΦΕΚ Α’ 58 - 

23.4.2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση 

φοροδιαφυγής, και άλλες διατάξεις» που προβλέπει τον χρόνο έκδοσης 

απόδειξης παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα για 

παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου ότι η απόδειξη εκδίδεται με κάθε είσπραξη 

11. Το έγγραφο με α.π. 11194/30-11-2016 για την αδυναμία της υπηρεσίας 

κάλυψης του αντικειμένου λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων και 

εμπειρίας, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο Δήμος δεν είναι σε καμία 

περίπτωση εφικτό να αντιμετωπίσει την ανάγκη αυτή με ίδια μέσα του 

προσωπικού  

12. Την σχετική περιγραφή των υπηρεσιών 

13. Σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. αρ.πρωτ. 40977/5.8.2010, 

42781/28.7.2010, 8179/13-4-2010, αποδεικνύεται ότι έχουν ανασταλεί οι 

προσλήψεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Ν.3833/2010 ΦΕΚ Α’ 40, Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α’ 71, και δεν επιτρέπεται η 

πρόσληψη με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ακόμη και στις περιπτώσεις 

που έχουν εκδοθεί προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων σε παρελθόντες 

διαγωνισμούς, ο δε διορισμός των περιλαμβανομένων στους οριστικούς 

πίνακες επιτυχόντων σε αυτούς δεν θα επιτρέπεται να γίνεται έως 31-12-2010 

αλλά από το 2012 και μάλιστα μόνον σταδιακά έως το 2013. 

14. Οι υπηρεσίες αφορούν ιδιαίτερα σοβαρές & ειδικής φύσεως υποθέσεις που το 

συμφέρον του Δήμου επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες 

γνώσεις ή εμπειρία, προσόντα τα οποία δεν διαθέτει το υπηρετούν ή 

προβλεπόμενο προσωπικό των υπηρεσιών  

15. Οι υπηρεσίες αφορούν την εκπλήρωση νομίμων αρμοδιοτήτων που έχουν 

έρεισμα σε διάταξη νόμου (βλ. ανωτέρω σημεία 1 και 2) και εξόχως 

σημαντικών και ειδικής φύσεως υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές 

16. Λόγω πολυπλοκότητας της φύσεως του αντικειμένου η σχετική σύμβαση 

συντείνει εν γένει και ειδικώς στην διευκόλυνση και υποβοήθηση του έργου 

του Δήμου 
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17. Η μη εκπλήρωση των αναγκών θα επιφέρει τελικώς πολύ μεγάλη οικονομική 

ζημία στον Δήμο από δυνητικά προσδοκώμενα διαφυγόντα έσοδα 

18. Την αναγκαία παροχή υπηρεσιών από φυσικό ή νομικό πρόσωπο με 

εξειδίκευση στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

19. Την υπ’ αριθμόν 139/15-11-2016 μελέτη για την εργασία με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου 

2016-2020» 

Την υπ’ αριθμόν 401/2016 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης της μελέτης για την 

εργασία με τίτλο Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει 

ως εξής: 

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί. 
Το σύνολο της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης, 
το έλεγχο και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

20. Την από  30/11/2016 προσφορά του υποψηφίου αναδόχου 

21. Την υπ’ αριθμόν 73/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Αναθέτουμε απευθείας την εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού 

συμβούλου για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου 2016-2020» στην εταιρεία 

«ΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» με έδρα την Αθήνα, 

οδός Παράσχου 15 . Τ.Κ. 11473, ΑΦΜ: 998930549  ΔΟΥ ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ, όπως 

νομίμως εκπροσωπείται από τον Νικόλαο Τράκο κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 205348, έναντι 

αμοιβής 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).  

 
2. Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον Κ.Α.: 00-6117.004 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ερμιονίδας, έτους 2016. 

 

Η παρεχόμενη υπηρεσία : 

 

Σκοπός  

Αντικείμενο είναι η υποστήριξη του Δήμου Ερμιονίδας  σχετικά με την εκπόνηση 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης για την περίοδο 2016-2020, του Δήμου 

Ερμιονίδας  

Αντικείμενο  

Οι υπηρεσίες που θα εκτελέσει ο ανάδοχος, αφορούν στην υποστήριξη του  Δήμου  

για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν 

ΑΔΑ: ΩΣ6ΧΩΡΡ-4Β6



4 

 

μπορεί να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου σχετικά με την 

προετοιμασία του δήμου για κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου 2016-2020 

Δομή του  Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 

1. Στρατηγικό Σχέδιο. 

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο. 

3. Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Ο Ανάδοχος, θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στην υλοποίηση 

του έργου 

Ο ανάδοχος είτε είναι φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να διαθέτει 

σωρευτικά: 

α) πτυχίο ή πτυχία οικονομολόγου ή πολιτικού μηχανικού ή κοινωνικών επιστημών 

από ελληνική πανεπιστημιακή σχολή ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο δίπλωμα 

β) τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες συμβούλου στη εκπόνηση 

ή παρακολούθηση, ή έλεγχο,  ή  αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Δήμων, ή Έργων που έχουν κατασκευαστεί στα πλαίσια των Κ.Π.Σ., ή  Ετήσιων 

Προγραμμάτων ή άλλων ειδικών μελετών. 

Παραδοτέα 

Παραδοτέα του Αναδόχου αποτελούν οι εκθέσεις που αφορούν στα αντικείμενα που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
 
Προθεσμία 
Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την 
υπογραφή της έως την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, το αργότερο έξι (6) μήνες μετά 
την υπογραφή της σύμβασης και την παράδοση στον ανάδοχο όλων των 
απαιτούμενων στοιχείων από πλευράς του δήμου .  
 
Τόπος 
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου παρέχονται είτε στην έδρα του είτε σε χώρους που ορίζει 
ο  δήμος, όποτε κρίνεται από τον Δήμο αναγκαίο (το πολύ 5 φορές κατά την διάρκεια 
εκπόνησης του έργου) για συνεργασία και συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δήμου ή 
διαβουλεύσεις με άλλους φορείς όπου μετά από έγκαιρη σχετική ενημέρωση ο 
ανάδοχος θα προσέρχεται.  
 
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη – Τρόπος καταβολής 

Η αμοιβή των υπηρεσιών θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2016 και τον Κ.Α. 00-6117.004 και ανέρχεται στο ποσόν 20.000,00 € συν Φ.Π.Α. 

24% 4.800,00 € ήτοι σύνολο 24.800,00 €, μείον της νόμιμης παρακρατήσεως φόρου 

εισοδήματος υπηρεσιών επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ.  

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται να γίνει ως εξής:  

Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.  
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Το σύνολο της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης, τον 

έλεγχο και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Για όλες τις πληρωμές 

εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά 

        

 

          

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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