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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

  

   

Aρικμ. Μελζτθσ : 02/2021 

 «Παροχι Τπθρεςιϊν Εργατϊν- 

Αποκθκάριων» τθσ Πράξθσ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 

Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, 

Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – 

Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51» με κωδικό ΟΠ 5029533 ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» 

«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ 

υνδρομισ» του Σαμείου Ευρωπαϊκισ 

Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 

2014-2020»    

 

(CPV: 98300000-6 Διάφορεσ Τπθρεςίεσ)  

   

   

«Παροχι Τπθρεςιϊν Εργατϊν – Αποκθκάριων» τθσ Πράξθσ «Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 

Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν 

Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – No_51» με κωδικό ΟΠ 502933 ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ» του Σαμείου 

Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 2014-2020»    

 

(CPV: 98300000-6 Διάφορεσ Τπθρεςίεσ) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.  Σεχνικι περιγραφι 

2.  Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

3.  υγγραφι υποχρεϊςεων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Aρικμ. Μελζτθσ : 02/2021 

 «Παροχι Τπθρεςιϊν  Εργατϊν –

Αποκθκάριων» τθσ Πράξθσ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 

Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, 

Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – 

Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51» με κωδικό ΟΠ 5029533 ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» 

«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ 

υνδρομισ» του Σαμείου Ευρωπαϊκισ 

Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 

2014-2020»    

 

(CPV: 98300000-6 Διάφορεσ Τπθρεςίεσ)  

  

 

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Εργατϊν - Αποκθκάριων τθσ Πράξθσ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ 

Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51»» (CPV: 98300000-6 Διάφορεσ Τπθρεςίεσ). Η ανάκεςθ είναι αναγκαία διότι 

ςφμφωνα  με το  αρ. πρωτ. 12261/19-04-2021 αίτθμα διάκεςθσ προςωπικοφ ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Ε.Π.Ι. ΒΤ του ΣΕΒΑ 2014-2020 Κοινωνικι φμπραξθ Λζςβου» 

ςτθν Δ/νςθ Διοικθτικϊν  ςτο Σμιμα Προςωπικοφ, τθσ Αντιδθμαρχίασ Κοινωνικισ 

Προςταςίασ και τθν υπ. αρικμ. πρωτ. ΔΔΤ/12261/24-04-2021 ζγγραφθ  απάντθςθ τθσ 

Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν (Σμιμα  Προςωπικοφ) του Διμου Μυτιλινθσ με κζμα:  « 

Αδυναμία διάκεςθσ προςωπικοφ» ςτθν Αντιδθμαρχία Κοινωνικισ Προςταςίασ για 

Τλοποίθςθ Προγράμματοσ»  υπάρχει αδυναμία κάλυψθσ του αντικειμζνου με ίδια μζςα 

λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ. 

 Η παροχι υπθρεςιϊν κα χρθματοδοτθκεί κατά 100% από τθν πράξθ με τίτλο 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ 

Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51», θ οποία ζχει οριςτικά ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ» που ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ 

Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (Σ.Ε.Β.Α.) με κωδικό MIS 5029533. Η πράξθ – εκτόσ των άλλων 

– ζχει ωσ αντικείμενο τθσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν    παραλαβισ ειδϊν, τθσ αποκικευςθσ, 

τθσ οργάνωςθσ,  τθσ διατιρθςθσ,  τθσ διάκεςθσ- διανομισ των ειδϊν ςτουσ δικαιοφχουσ 

του προγράμματοσ ΣΕΒΑ, τθσ θλεκτρονικισ απεικόνιςθσ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ 

ειδϊν τθσ Αποκικθσ Μυτιλινθσ του ΣΕΒΑ, των ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και των 

υπογραφϊν παραλαβισ  των δικαιοφχων, θ οποία δεν μπορεί να καλυφκεί από το 

υφιςτάμενο προςωπικό του Διμου Λζςβου. 

Ειδικότερα, κα πρζπει να βρεκοφν οι  κατάλλθλοι ςυνεργάτεσ , εργάτεσ – αποκθκάριοι τθσ 

κεντρικισ υποκικθσ και διανομϊν , υπεφκυνοι διανομϊν, που κα παράςχουν τθν 

υπθρεςία, τθσ  παραλαβισ ειδϊν,  τθσ αποκικευςθσ, τθσ οργάνωςθσ,  τθσ διατιρθςθσ,  τθσ 

διάκεςθσ- διανομισ των ειδϊν ςτουσ δικαιοφχουσ του προγράμματοσ ΣΕΒΑ, τθσ 

θλεκτρονικισ απεικόνιςθσ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ ειδϊν τθσ Αποκικθσ 

Μυτιλινθσ του ΣΕΒΑ, των ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και των υπογραφϊν παραλαβισ  των 

δικαιοφχων.  Οι ςυνεργάτεσ κα παράςχουν τισ υπθρεςίεσ του υπό τθν επίβλεψθ / 

κακοδιγθςθ του Τπεφκυνου Ζργου,  του Σεχνικοφ φμβουλου και του Αντιδθμάρχου 
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Κοινωνικισ Πρόνοιασ, προκειμζνου να υποςτθριχκοφν επιτυχϊσ οι Τπθρεςίεσ του Διμου 

Μυτιλινθσ και ιδιαίτερα  θ Δ/νςθ Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ και Κοινωνικισ Προςταςίασ, το 

Σμιμα Κοινωνικϊν Προγραμμάτων  και θ Αντιδθμαρχία Κοινωνικισ Προςταςίασ, ςτθν 

υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω Πράξθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ειδικό νομικό πλαίςιο 

υλοποίθςθσ που τθν διζπουν και ιδιαίτερα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον «ΟΔΗΓΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΚΕΝΣΡΙΚΕ / ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ» (Οκτϊβριοσ 2018) ΣΟΤ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ (Ε.Β.Τ.) 

ΣΟΤ ΣΕΒΑ που εξζδωςε θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΟΤ Ε.Π. ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ Η/ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ 

ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΕΒΑ. 

Απαραίτθτα προςόντα του υνεργάτθ είναι: Απολυτιριο Λυκείου, γνϊςεισ πλθροφορικισ 

επιπζδου ECDL ,   επαγγελματικι εναςχόλθςθ (ζναρξθ δραςτθριότθτασ ) με τισ υπθρεςίεσ 

φορτοεκφόρτωςθσ και αποκθκάριου. 

 

Μυτιλινθ, 22  /06/2021 

υντάχκθκε  Θεωρικθκε 

  

  

Χαϊντοφτθ Μαρία Βουγιοφκα Ευςτρατία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

 Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 

Aρικμ. Μελζτθσ : 02/2021 

 «Παροχι Τπθρεςιϊν Εργατϊν – 

Αποκθκάριων» τθσ Πράξθσ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 

Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, 

Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – 

Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51» με κωδικό ΟΠ 5029533 ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» 

«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ 

υνδρομισ» του Σαμείου Ευρωπαϊκισ 

Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 

2014-2020»    

 

(CPV: 98300000-6 Διάφορεσ Τπθρεςίεσ)  

   

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 

«Παροχι Τπθρεςιϊν Εργάτθ 
Αποκθκάριου τθσ Πράξθσ 
«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 
Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ 
υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ 
& Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 
2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ 
ΠΕ Λζςβου – No_51»»  
(CPV: 98300000-6 Διάφορεσ 
Τπθρεςίεσ) ι (Κωδικόσ 
Δραςτθριότθτασ 52241201) 

Ανκρωποθμ
ζρα (α/θ) 

300 50,00 € 15.000,00 € 

φνολο    15.500,00 € 

ΦΠΑ  17%    2.550,00 € 

Γενικό φνολο Δαπάνθσ    17.550,00 € 

Γενικό φνολο δαπάνθσ για δφο άτομα 
ςφμφωνα με τθν αρ. 132/2021 ΑΔ 

   35.100,00 

Η αναφερόμενθ τιμι μορφϊκθκε μετά από ζρευνα ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ ςε αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ.  

Η ενδεικτικι δαπάνθ για δυο άτομα υπολογίηεται ςτο ποςό των 30.000,00 € πλζον ΦΠΑ 17%, 

5.100 ιτοι 35.100,00 €.  

Μυτιλινθ,   22 /06/2021 

υντάχκθκε  Θεωρικθκε 

Χαϊντοφτθ Μαρία Βουγιοφκα Ευςτρατία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ &  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ  

 

 

 

 

Aρικμ. Μελζτθσ : 02/2021 

 «Παροχι Τπθρεςιϊν Εργατϊν – 

Αποκθκάριων» τθσ Πράξθσ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 

Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, 

Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – 

Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51» με κωδικό ΟΠ 5029533 ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» 

«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ 

υνδρομισ» του Σαμείου Ευρωπαϊκισ 

Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 

2014-2020»    

 

(CPV: 98300000-6 Διάφορεσ Τπθρεςίεσ)  

   

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
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Άρκρο 1ο: Αντικείμενο ςυγγραφισ  

Αντικείμενο τθσ ανάκεςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Εργατϊν - Αποκθκάριων τθσ Πράξθσ 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ 

Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51». Η ανάκεςθ είναι αναγκαία διότι ςφμφωνα με το  αρικμ. πρωτ.  ΔΔΤ/12261/24-4-

2021 ζγγραφο των Τπθρεςιϊν του Διμου Μυτιλινθσ υπάρχει αδυναμία κάλυψθσ του 

αντικειμζνου λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ.    

Η παροχι υπθρεςιϊν κα χρθματοδοτθκεί κατά 100% από τθν πράξθ με τίτλο 

«Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ 

Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – 

No_51» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ 

ΤΝΔΡΟΜΗ (Ε.Β.Τ.) ΣΟΤ ΣΕΒΑ, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ που εξζδωςε θ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΟΤ Ε.Π. ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ KΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΣΕΒΑ, με 

κωδικό MIS 5029533. Η πράξθ– εκτόσ των άλλων – ζχει ωσ αντικείμενο τθσ και τθν παροχι 

υπθρεςιϊν, παραλαβισ ειδϊν, τθσ αποκικευςθσ, τθσ οργάνωςθσ,  τθσ διατιρθςθσ,  τθσ 

διάκεςθσ- διανομισ των ειδϊν ςτουσ δικαιοφχουσ του προγράμματοσ ΣΕΒΑ, τθσ 

θλεκτρονικισ απεικόνιςθσ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ ειδϊν τθσ Αποκικθσ 

Μυτιλινθσ του ΣΕΒΑ, των ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τισ υπογραφζσ παραλαβισ  των 

δικαιοφχων οργάνωςθσ,  θ οποία δεν μπορεί να καλυφκεί από το υφιςτάμενο προςωπικό 

του Διμου Μυτιλινθσ. 

Ειδικότερα, κα πρζπει να βρεκοφν κατάλλθλοι ςυνεργάτεσ , εργάτεσ – αποκθκάριοι τθσ 

κεντρικισ αποκικθσ και διανομϊν , υπεφκυνοι διανομϊν, που κα παράςχουν τθν υπθρεςία 

παραλαβισ ειδϊν, τθσ αποκικευςθσ, τθσ οργάνωςθσ,  τθσ διατιρθςθσ,  τθσ διάκεςθσ- 

διανομισ των ειδϊν ςτουσ δικαιοφχουσ του προγράμματοσ ΣΕΒΑ, τθσ θλεκτρονικισ 

απεικόνιςθσ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ – εξαγωγισ ειδϊν τθσ Αποκικθσ Μυτιλινθσ του ΣΕΒΑ, 

των ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τισ υπογραφζσ παραλαβισ  των δικαιοφχων.  Οι 
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ςυνεργάτεσ κα παράςχουν τισ υπθρεςίεσ του υπό τθν επίβλεψθ / κακοδιγθςθ του 

Τπεφκυνου Ζργου και του Σεχνικοφ φμβουλου, προκειμζνου να υποςτθριχκοφν επιτυχϊσ 

οι Τπθρεςίεσ του Διμου Μυτιλινθσ και ιδιαίτερα  θ Δ/νςθ Πολιτιςμοφ, Σουριςμοφ και 

Κοινωνικισ Προςταςίασ, το Σμιμα Κοινωνικϊν Προγραμμάτων  και θ Αντιδθμαρχία 

Κοινωνικισ Προςταςίασ,  ςτθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω Πράξθσ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο ειδικό νομικό πλαίςιο υλοποίθςθσ που τθν διζπουν και ιδιαίτερα 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΚΕΝΣΡΙΚΕ / 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ» (Οκτϊβριοσ 2018) ΣΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ (Ε.Β.Τ.) ΣΟΤ ΣΕΒΑ που 

εξζδωςε θ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΟΤ Ε.Π. ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ Η/ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ 

ΣΕΒΑ. 

Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Η ανάκεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

1. Σου Ν.3852 (ΦΕΚ Α’ 87 τθσ 7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει ςιμερα. 

2. Σου Ν.3463 (ΦΕΚ Α’ 114 τθσ 8.6.2006) «Κφρωςθ Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα» 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

3. Σου Ν.4412 (ΦΕΚ Α' 147 τθσ 8.8.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν 

και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

4. Σου Ν.4782/21 (ΦΕΚ Αϋ 36 τθσ 9.3.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και 

αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ 

ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομισ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 

διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.»,  και των άρκρων 50, 52 

και 53 του ανϊτερου. 

5. Σθ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 

Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 
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6. Σθν υπ’ αρικμ. 690/21.6.2018 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με Σίτλο: 

««Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, 

Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι 

φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – No_51»» με Κωδικό ΟΠ 5029533 ςτο Επιχειρθςιακό 

Πρόγραμμα ««Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ» του Σαμείου 

Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 2014-2020». 

7. Σθν υπ. αρικμ. 515/2018 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Λζςβου με τθν 

οποία αποδζχεται τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 

Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου–No_51»» ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα  Επιςιτιςτικισ & βαςικισ Τλικισ υνδρομισ (Ε.Β.Τ.) ΣΟΤ 

ΣΕΒΑ, κακϊσ και τουσ όρουσ ζνταξθσ και υλοποίθςθσ τθσ, όπωσ και το πόςο τθσ 

επιχοριγθςθσ τθσ που αναμορφϊνει ανάλογα τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ 

ζτουσ 2021 και 2022 του Διμου Μυτιλινθσ.  

8. Η αρ. πρωτ. 476/26-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΣ) τροποποίθςθ των 57 Πράξεων 

τθσ Πρόςκλθςθσ με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ 

ΜΕΣΡΩΝ 2018-2019» ςτο επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα 

Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ για το ΣΕΒΑ 2014-2020» 

9. Σθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου  132/2021(ΑΔΑ: ΩΣ9246ΜΓΘΓ-5Γ)    του 

Διμου Μυτιλινθσ με τθν οποία εγκρίνει τον προγραμματιςμό ςφναψθσ  δφο 

ςυμβάςεων  παροχισ υπθρεςιών για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω Πράξθσ  για : «  

Εργάτεσ - Αποκθκάριουσ Κεντρικισ Αποκικθσ και Διανομϊν , Τπεφκυνουσ 

Διανομϊν» 

 

Άρκρο 3ο: υμβατικά τοιχεία 

Σα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

α. Προχπολογιςμόσ μελζτθσ 

β. Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων  

γ. Σεχνικι περιγραφι –μελζτθ 
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Άρκρο 4ο: Χρονικι Διάρκεια τθσ Παροχισ των Τπθρεςιών 

Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν ολοκλιρωςθ του Φυςικοφ και Οικονομικοφ 

Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ «Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ 

υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι 

φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – No_51». με κωδικό ΟΠ 5029533 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» 

«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ» του Σαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ 

τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 2014-2020».   Η Πράξθ ζχει ςυνολικό π/υ 2.373.883,16 € και κα 

πρζπει να ζχει υλοποιιςει το φυςικό τθσ αντικείμενο μζχρι τισ 31/12/2022 και το 

οικονομικό τθσ αντικείμενο μζχρι τισ 31/12/2023. 

 

Άρκρο 5ο: Τποχρεώςεισ του Εντολοδόχου 

Ο  Ανάδοχοσ  αναλαμβάνει  να  παράςχει τθν Τπθρεςία  παραλαβισ ειδϊν, τθσ 

αποκικευςθσ, τθσ οργάνωςθσ,  τθσ διατιρθςθσ,  τθσ διάκεςθσ- διανομισ των ειδϊν ςτουσ 

δικαιοφχουσ του προγράμματοσ ΣΕΒΑ, τθσ θλεκτρονικισ απεικόνιςθσ ςυςτιματοσ 

ειςαγωγισ – εξαγωγισ ειδϊν τθσ Αποκικθσ Μυτιλινθσ του ΣΕΒΑ, των ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν και των υπογραφϊν παραλαβισ  των δικαιοφχων.     Οι ςυνεργάτεσ κα 

παράςχουν τισ υπθρεςίεσ του υπό τθν επίβλεψθ / κακοδιγθςθ του Τπεφκυνου Ζργου, του 

Σεχνικοφ φμβουλου και του Αντιδθμάρχου Κοινωνικισ Προνοίασ. Η παροχι υπθρεςιϊν κα 

παραςχεκεί υπό τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ του Τπεφκυνου Ζργου,  του Σεχνικοφ 

φμβουλου, και του Αντιδθμάρχου Κοινωνικζσ Προνοίασ, εντόσ των πλαιςίων διάρκειασ και 

προκεςμιϊν που κακορίηονται από τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Σα δικαιϊματα του Αναδόχου εξαντλοφνται ςτθν κατωτζρω κακοριηόμενθ αμοιβι του, θ 

οποία κα καταβλθκεί με τον τρόπο που ςυμφωνείται. ε καμία περίπτωςθ θ αμοιβι δεν 

μπορεί να υπερβεί το ποςό που ζχει ςυμφωνθκεί. 

Άρκρο 6ο: Τποχρεώςεισ του Εντολζα 

Ο   Εργοδότθσ   κα   εξαςφαλίηει   τθν   απρόςκοπτθ   διάκεςθ   των   απαιτοφμενων 

πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, υποςτθρίηοντασ τα ςχετικά αιτιματα του Αναδόχου. 

Ο  Εργοδότθσ   κα   ελζγχει   τθν  πρόοδο   υλοποίθςθσ   τθσ παρεχόμενθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν   και  είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ςτον Ανάδοχο τθν αντίςτοιχθ αμοιβι. 
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Άρκρο 7ο: Ανωτζρα Βία 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 

προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε 

υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ   

βίασ   είναι:  εξαιρετικά   και   απρόβλεπτα  φυςικά  γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε 

φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι αναίτιοι, 

αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του 

προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ 

ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να 

καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ 

ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. 

Ο    όροσ    περί    ανωτζρασ    βίασ    εφαρμόηεται    ανάλογα    και    για    τον    εντολζα 

προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

Άρκρο 8ο: Ανακεώρθςθ Σιμών  

Οι τιμζσ  δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 

παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

Άρκρο 9ο: Σρόποσ Πλθρωμισ 

Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν, θ αμοιβι του εντολοδόχου,  για δφο 

υπάλλθλουσ, κακορίηεται ςτο ποςό των 30.000 € πλζον ΦΠΑ 17%.  Για τθν παροχι τθσ 

υπθρεςίασ κα εκδοκεί νόμιμο παραςτατικό το οποίο κα πλθρωκεί, με τθ νόμιμθ 

διαδικαςία. 

Η αμοιβι του εντολοδόχου κα πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ του αντίςτοιχου 

νόμιμου παραςτατικοφ παροχισ υπθρεςιϊν ςτθν Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου Λζςβου. 

Η αμοιβι του εντολοδόχου κα πραγματοποιείται ςταδιακά και ςε αντιςτοιχία με τθν 

υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Πράξθσ: «Αποκεντρωμζνεσ 

Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 

υνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 – Κοινωνικι φμπραξθ ΠΕ Λζςβου – No_51», με κωδικό 

ΟΠ 5029533 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα» «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ 

υνδρομισ» του Σαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 2014-2020». 
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το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. 

Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και 

παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

Άρκρο 10ο: Φόροι, Σζλθ & Κρατιςεισ 

Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 

φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων 

που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ ανάκεςθσ. 

Άρκρο 11ο: Επίλυςθ Διαφορών 

Οι  διαφορζσ  που  κα  εμφανιςκοφν  κατά  τθν  εφαρμογι  τθσ  ςφμβαςθσ,  επιλφονται 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Μυτιλινθ     22 /06/2021 

 

υντάχκθκε Θεωρικθκε 

  

Χαϊντοφτθ Μαρία Βουγιοφκα Ευςτρατία 

  

  

  

 


