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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ:      Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών 
«Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy-Υποέργο.1-Δράσεις διαχείρισης» 

 
  Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Αλμωπίας,  προτίθεται να εκτελέσει την παροχή υπηρεσίας «Υλοποίηση 

της πράξης Bee-conomy-Υποέργο.1-Δράσεις διαχείρισης» ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.980,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
 
Κατόπιν τούτου  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ιδιώτη ή εταιρεία που είναι σε θέση να εκτελέσει την 
παραπάνω εργασία σύμφωνα με την αριθ. 05/2015 μελέτη-ενδεικτικό προϋπολογισμό του Τμήματος 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταθέσει σχετική  αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

προσφορά, μέχρι την 15/07/2015  στο Πρωτόκολλο του Δήμου.  
 
Για την κάλυψη της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί πίστωση συνολικού ποσού € 
21.980,00. 
     Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών του 
Δήμου μας (23843-50291).  
Επισυνάπτεται η αριθ. 05/2015 μελέτη-ενδεικτικό προϋπολογισμό του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου μας & έντυπο οικονομικής προσφοράς. 
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                                                                                  
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy 

ΥΠ.1-Δράσεις διαχείρισης 

 
 
 

Προϋπολογισμός: 21.980,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

 

Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.: 2014ΕΠ30880023 
Εγγραφή στο ΠΔΕ 2014 με την Απόφαση με ΑΔΑ: 657ΨΦ-ΨΥΛ 

Εγγραφή στο ΠΔΕ 2015 με την Απόφαση με ΑΔΑ: 6ΑΥ0465ΦΘΘ-Π41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜ.ΟΙΚ.:  05/2015 

 Τίτλος:  

Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – 

Υπ.1 - Δράσεις διαχείρισης 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το προκηρυσσόμενο έργο εντάσσεται στo πλαίσιo της πράξης με τίτλο «Support and Development of the 
Bee-Products' Economy in the cross-border area» με ακρωνύμιο Bee-conomy, το οποίο υλοποιείται στο 
IPA διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκσολαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-
2013». Σχετική είναι η 301294/ΜΑ4143/25.07.2014 απόφαση ένταξης, η 240/2014 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου για την αποδοχή της απόφασης ένταξης, η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που 
υπογράφηκε στις 02/01/2015 και απεστάλη στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία με το 34777/05-01-2015 
διαβιβαστικό του Δήμου Αλμωπίας, καθώς και το 16714/11.06.2015 έγγραφο του Δήμου Αλμωπίας με 
θέμα “Ορισμός συντακτών μελετών”.  
Τόσο η συνολική πράξη όσο και το συγκεκριμένο έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/01/2016 
διαρκώντας 15 μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης, εκτός εάν κοινοποιηθεί 
τροποποίηση αυτής και παράταση του κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής INTERREG, η οποία δε 
θα συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αύξηση της συμβατικής αμοιβής. 
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός 
χιλιάδων και εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (21.980,00 €) μαζί με το ΦΠΑ, προέρχεται από την ΣΑΕ 
2014ΕΠ30880023 (ΑΔΑ: 657ΨΦ-ΨΥΛ και 6ΑΥ0465ΦΘΘ-Π41) και θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7341.0003 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας. 
Οι ειδικότερες δράσεις του παρόντος έργου είναι οι 1.2 και 1.3, και αναλύονται στη συνέχεια, με σαφή 
αναφορά στα παραδοτέα και τον προϋπολογισμό κάθε δράσης. Η δημιουργία των προδιαγραφόμενων 
παραδοτέων επισημαίνεται ως ελάχιστη απαίτηση. 

 
∆ράση 1.2 : Έλεγχοι προόδου  /   Action 1.2: Progress reports   (Παραδοτέο 1.2.2) 

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του έργου 
συμβάλλοντας στην οριζόντια παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του. 
Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 
-Υποστήριξη της προετοιμασίας και αποστολής δελτίων παρακολούθησης του προόδου του έργου 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, θα προετοιμαστούν και θα αποσταλούν 
στον βασικό εταίρο του έργου (Δήμος Negotino), δελτία παρακολούθησης της προόδου του έργου 
(Progress reports). Ο Ανάδοχος καλείται να καταγράψει την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου του έργου μέσα σε σχετική φόρμα που διατίθεται από την Διαχειριστική Αρχή για τις 
αναφορές προόδου. Η κατάθεση των αναφορών θα τηρεί τις προκαθορισμένες προθεσμίες. 
-Επικοινωνία με το Δήμο Negotino με στόχο τη συλλογή αντίστοιχων στοιχείων (καταγραφή προόδου και 
οικονομικά στοιχεία), επικοινωνία με την Κοινή Τεχνική Γραμματεία και συμμετοχή στις συναντήσεις μαζί 
της κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.  
-Ο Ανάδοχος καλείται να προετοιμάσει το φάκελο διαχείρισης ο οποίος μεταξύ άλλων θα περιέχει και το 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών από την πλευρά του Φορέα ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία 
στις υποχρεώσεις του με την κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών του.  
-Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρακολουθεί την πορεία των οικονομικών του έργου και τη πορεία 
παράδοσης παραδοτέων και πληρωμών των αναδόχων για την ορθή συμπλήρωση του δελτίου προόδου.  

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 5 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 19.400,00 ΕΥΡΩ 
 



 
∆ράση 1.3 : Συναντήσεις εργασίας   /    Action 1.3: Project meetings   (Παραδοτέο 
1.3.2) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης της 1η και 4ης 
συντονιστικής συνάντησης στην Αριδαία. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον 
προσδιορισμό θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά, προετοιμασία 
παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά, 
διάθεση του κατάλληλου οπτικοακουστικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από – προς τα 
Ελληνικά και τα Αγγλικά, εξασφάλιση ενός coffee - break, τήρηση λίστας συμμετεχόντων, συγκέντρωση 
φωτογραφικού υλικού, τήρηση πρακτικών και απολογιστικής έκθεσης, και αποστολή τους στους εταίρους 
στα ελληνικά και τα αγγλικά.   
Επίσης, αναλαμβάνει τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου σε άλλες δυο συναντήσεις εργασίας 
που θα πραγματοποιηθούν στο Negotino. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό 
θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά, προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά 
με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά, τήρηση λίστας συμμετεχόντων 
και συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή της ομάδας έργου 
στις συναντήσεις εργασίας στο Negotino και ειδικότερα για τα έξοδα μετακίνησης από την Αριδαία έως 
και το Negotino και της μιας διανυκτέρευσης ανά συνάντηση τριών μελών της ομάδας έργου.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEGOTINO. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 2.580,00 ΕΥΡΩ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αριδαία,  12/6/2015 
 
 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 Αριδαία,  12/6/2015 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 
 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜ.ΟΙΚ.:  05/2015 

 Τίτλος:  
Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – 

Υπ.1 - Δράσεις διαχείρισης 
 

 
   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                                                                                              

                                                                                                          Σύνολο  17.869,93 
ΕΥΡΩ 

                                                                                                            Φ.Π.Α.:  4.110,07 ΕΥΡΩ         
 

                                                                          Γενικό σύνολο δαπάνης: 21.980,00 ΕΥΡΩ 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αριδαία,  12/6/2015 
 
 

ΕΠΙΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 

 Αριδαία,  12/6/2015 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 

 
 
 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
  
 
 
 

Τίτλος Δράσης Τίτλος Παραδοτέου 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή Μον.  

Χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Ποσότητ

α 

Συνολική Τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α. 

1.2  

Έλεγχοι 

Προόδου 

Τριμηνιαίος Έλεγχος 

Προόδου 
Τεμάχιο 3.154,47 5 15.772,35 

Διοργάνωση μιας 

συνάντησης 

εργασίας στην 

Αλμωπία 

Τεμάχιο 650,42 2 1.300,84 

1.3 

Συναντήσεις 

προόδου 
Συμμετοχή ομάδας 

έργου στη 

συνάντηση 

εργασίας στο 

Negotino 

Τεμάχιο 398,37 2 796,74 

Συνολική Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 17.869,93 

Φ.Π.Α. 23% 4.110,07 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (με Φ.Π.Α.) 21.980,00 



 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜ.ΟΙΚ.:  05/2015 

 Τίτλος:  
Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – 

Υπ.1 - Δράσεις διαχείρισης 
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα  προβλέπεται η υπηρεσία με τίτλο: Υλοποίηση της πράξης Bee-conomy – Δράσεις 

διαχείρισης. 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
• του ΠΔ 28/80, 
• των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 

22 του Ν.3536/07, 
• την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08, 
• το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α),  
• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών, 
• Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Έως την 31η Μαρτίου 2016, εκτός κι αν προκύψει ανάγκη παράτασης. Ενδεχόμενη παράταση δεν 
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο Ανάδοχος  πρέπει να έχει άριστη γνώση αγγλικών, γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου. Επίσης απαιτητή 
είναι προγενέστερη εμπειρία στη διαχείριση μιας πράξης ενταγμένης σε πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας. Θα πρέπει να παρίσταται απαρέγκλιτα σε όλες τις συναντήσεις των ομάδων εργασίας 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε κι αν αυτές λάβουν χώρα. Σε περίπτωση εταιρίας, ο Ανάδοχος πρέπει να 
απασχολεί εργαζόμενο με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Είναι υποχρεωμένος για τη διεξαγωγή της 
εργασίας και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της 
εργασίας. 
Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για 
την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
Άρθρο 7ο :    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 ο 
εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 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 τον 
εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.     
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 

  
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 21.980,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω 
ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα 
με την παράδοση των εργασιών.  
Η πληρωμή θα ακολουθήσει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:  
1. Μετά την υποβολή του 1ου τριμηνιαίου δελτίου προόδου: 3.880,00 ευρώ (παραδοτέο: τριμηνιαίο 
δελτίο προόδου).  
2. Μετά την υποβολή του 2ου τριμηνιαίου δελτίου προόδου: 3.880,00 ευρώ (παραδοτέο: τριμηνιαίο 
δελτίο προόδου).  
3. Μετά την υποβολή του 3ου τριμηνιαίου δελτίου προόδου: 5.170,00 ευρώ (παραδοτέο: τριμηνιαίο 
δελτίο προόδου + διοργάνωση συνάντησης εργασίας στην Αλμωπία + συμμετοχή σε μια συνάντηση 
εργασίας στο Negotino). 
4. Μετά την υποβολή του 4ου τριμηνιαίου δελτίου προόδου: 4.370,00 ευρώ (παραδοτέο: τριμηνιαίο 
δελτίο προόδου + συμμετοχή σε μια συνάντηση εργασίας στο Negotino). 
5. Μετά την υποβολή του 5ου τριμηνιαίου δελτίου προόδου: 4.680,00 ευρώ (παραδοτέο: τριμηνιαίο 
δελτίο προόδου + διοργάνωση συνάντησης εργασίας στην Αλμωπία). 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 
για όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα 
της σύμβασης. 
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών 

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

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αριδαία,  12/6/2015 
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