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ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ  
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ΓΔΝΙΚΑ 

Τα πεδία ηνπ Τερληθνύ Δειηίνπ Πξνηεηλόκελεο Πξάμεο, ζπκπιεξώλνληαη κε επζύλε ηνπ 

Δηθαηνύρνπ. 

 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: Σπκπιεξώλεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ ην νπνίν βξίζθεηαη 

ππό κειέηε θαη γηα ην νπνίν αηηείηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ κειεηώλ ηνπ.  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ: Σπκπιεξώλεηαη ε πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ν δηθαηνύρνο ΟΤΑ πνπ 

ππνβάιεη ηελ πξόηαζε,  

ΝΟΜΟ: Σπκπιεξώλεηαη ν Ννκόο ζηνλ νπνίν αλήθεη ν δηθαηνύρνο ΟΤΑ 

ΓΗΜΟ: Σπκπιεξώλεηαη ην πιήξεο όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ ΟΤΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο ΟΤΑ δελ έρεη ηελ επαξθή Τ.Υ. γηα 

λα δεκνπξαηήζεη ηηο κειέηεο ηνπ έξγνπ, αιιά ζα πξέπεη λα ζπλάςεη πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 

κε θάπνηνλ άιιν Δήκν, όπσο νξίδεη ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ: Σπκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία πνπ ζπκπιεξώζεθε ην Τερληθό 

Δειηίν 

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ: Σπκπιεξώλεηαη ε εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ην Τερληθό Δειηίν ζην 

Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ. 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΣΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ: Σπκπιεξώλεηαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ζπληάθηε. 

ΘΔΗ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Σπκπιεξώλεηαη ε ζέζε ηνπ ζπληάθηε ζηνλ ΟΤΑ. 

Γιεύθσνζη: Σπκπιεξώλεηαη ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε όπνπ εξγάδεηαη ν ζπληάθηεο. 

Σηλέθωνο: Σπκπιεξώλεηαη ην ηειέγσλν εξγαζίαο ηνπ ζπληάθηε. 

Fax: Σπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο θαμ ζηνλ νπνίν έρεη πξόζβαζε ν ζπληάθηεο ηνπ δειηίνπ. 

e-mail: Σπκπιεξώλεηαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ζπληάθηε ηνπ δειηίνπ. 
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1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ 

 

1.1.ΣΙΣΛΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ/ ΣΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ: Αλαθέξνληαη νη ηίηινη ησλ κειεηώλ γηα ηηο 

νπνίεο αηηείηαη ρξεκαηνδόηεζε ν δηθαηνύρνο θνξέαο. 

1.2.ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ: Θα πεξηγξαθεί ην πεξηερόκελν όισλ ησλ 

αλσηέξσ κειεηώλ. 

1.3.ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ: Θα αλαθεξζεί ε ζθνπηκόηεηα 

ζύληαμεο ησλ αλσηέξσ κειεηώλ. 

1.4.ΙΔΡΑΡΥΗΗ ΚΑΙ ΠΟΤΓΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ: Σπκπιεξώλεηαη κε Φ ην ζρεηηθό 

θνπηάθη. 

1.5.ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΦΟΡΔΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ: Να αηηηνινγεζεί όηη ν θνξέαο έρεη 

ηελ αξκνδηόηεηα λα εθπνλήζεη ηηο αλσηέξσ κειέηεο.  

1.6.Τπάρτοσν ήδη άλλες μελέηες για ηο ζσγκεκριμένο έργο; Να αλαθεξζνύλ αλαιπηηθά 

πνηεο άιιεο εθπνλεκέλεο κειέηεο ππάξρνπλ γηα ην ίδην έξγν.  

1.7.Τπόλοιπες μελέηες για ηη δημοπράηηζη ηοσ έργοσ: Να αλαθεξζεί πνηεο κειέηεο  

ππνιείπνληαη αθόκε κέρξη ην έξγν λα γίλεη έηνηκν γηα δεκνπξάηεζε.  

 

2.ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Δηαγξακκίδνληαη νη ζηήιεο κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θνξέα γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ πνζώλ γηα ηελ 

πιεξσκή ησλ κειεηώλ, αλά έηνο.  

 

3.ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ 

 

3.1.ΣΙΣΛΟ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη νη πξνο ρξεκαηνδόηεζε κειέηεο. 

3.2.ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: Πεξηγξάθεηαη ην αλσηέξσ έξγν. 

3.3.ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: Θα αηηηνινγεζεί ε ζθνπηκόηεηα πινπνίεζεο 

ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ.  

3.4.ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΠΟΤΓΑΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: Σπκπιεξώλεηαη κε Φ 

ην ζρεηηθό θνπηάθη. 

3.5.ΠΗΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ: Σπκπιεξώλεηαη κε Φ ην ζρεηηθό θνπηάθη. Γηα 

νπνηαδήπνηε επηινγή ζα πξέπεη λα πξέπεη λα αλαγξαθεί θαη ε ζρεηηθή αηηηνιόγεζε: 

Σε πεξίπησζε πνπ ην έξγν πινπνηεζεί κε ίδηνπο πόξνπο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ: 

 Η αηηηνινγεκέλε πξόηαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  

 Η απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηελ αληίζηνηρε δέζκεπζε ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ. 
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Σε πεξίπησζε πνπ ην έξγν ζα ππνβιεζεί γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην ΕΣΠΑ 2014-20 ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά από πνην Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΕΣΠΑ πξνβιέπεηαη ε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ. 

Σε πεξίπησζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ από άιιε πεγή ζα πξέπεη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθή 

ε πεγή απηή. Αλ ε άιιε πεγή είλαη νη Εζληθνί πόξνη ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην αληίζηνηρν 

πξόγξακκα ηνπ ΠΔΕ. 

Σε πεξίπησζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ κέζσ δαλεηνδόηεζεο λα αλαθεξζνύλ νη Δείθηεο 

επηβάξπλζεο ηνπ άξζξνπ 264 λ. 3582/2010 

1.  Τνθνρξεσιύζηα / Ταθηηθά Έζνδα < 20%   

2. Σπλνιηθό ρξένο (Μ.Ο. ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ) / Σπλνιηθά έζνδα (Μ.Ο. ηξηώλ ηειεπηαίσλ 

εηώλ) < 60% 

 

4.ΔΚΣΙΜΗΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟΤ: 

Δηαγξακκίδνληαη νη ζηήιεο κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θνξέα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηόζν σο 

θπζηθό αληηθείκελν όζν θαη σο νηθνλνκηθό.  

 

5.ΣΟΙΥΔΙΑ ΩΡΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΑΗ:  

Γηα ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ζπκπιεξώλεηαη κε Φ ην θνπηάθη ηεο απάληεζεο.  

Γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ ζπκπιεξώλνληαη νη αληίζηνηρεο επηινγέο. Σε πεξίπησζε πνπ 

ζπκπιεξσζεί ην «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» ζα πξέπεη λα αλαγξαθεί θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ 

απαιιάζζεη ηνλ θνξέα από ηελ αδεηνδόηεζε, δηαθνξεηηθά δελ ζα ιεθζεί ππ’ όςηλ.  

 

6.ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΡΙΜΑΝΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Τν ζρεηηθό θνκκάηη ηνπ Τερληθνύ Δειηίνπ ζπκπιεξώλεηαη εθόζνλ ν θνξέαο εθηόο από κειέηεο 

αηηείηαη θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ. 

6.1 ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ:  

Πεξηγξάθεηαη ην είδνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ αηηείηαη ν θνξέαο γηα ρξεκαηνδόηεζε. Οη ππεξεζίεο 

απηέο πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ.  

6.2 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ:  

Πεξηγξάθεηαη ε αλαγθαηόηεηα παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ.  

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΥΡΟΝΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΙΣΩΔΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

Δηαγξακκίδνληαη νη ζηήιεο κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θνξέα γηα ηελ εηήζηα εθηακίεπζε ησλ πνζώλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, αλά έηνο. 

 

 


