
 

ΠΣΔΓΗΝ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΔΟΓΝ ΚΔ ΗΓΗΑ ΚΔΠΑ1 

<Γηθαηνύρνο/ Όξγαλν Γηνίθεζεο> 

…………………..…….. 

Σαρ. Γ/λζε : 

Σαρ. Κώδηθαο : <Σόπνο>, <Ηκεξνκελία> 

Πιεξνθνξίεο: Α.Π.: 

Σειέθσλν : 

Fax : 

Email : 

Ξξνο: 

<ΓΑ/ΔΦ> 

ΘΔΚΑ: Απόθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ πνέξγνπ (Α/Α) «ηίηινο Τπνέξγνπ» ηεο Ξξάμεο 

«ηίηινο Πξάμεο» κε θσδηθό ΝΞΠΑΑ (MIS) ..........  

ΑΞΝΦΑΠΖ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην Γηθαηνύρν 

2. Σε κε αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020 Τπνπξγηθή Απόθαζε  

3. Σε κε αξηζκ ........... / ........ Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν « ............. » θαη MIS ................... ζην Δ.Π. 

« ............. » 

4. Σε κε αξηζκ ..................... ζρεηηθή Απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ πιινγηθνύ Οξγάλνπ (όπνπ απαηηείηαη) 

Απνθαζίδνπκε 

ηελ πινπνίεζε κε ίδηα κέζα ηνπ πνέξγνπ (Α/Α) «ηίηινο Τπνέξγνπ» ηεο Ξξάμεο «ηίηινο Πξάμεο» κε θσδηθό 

ΝΞΠ ..................................... από η .............................. (Φνξέαο/Τπεξεζία), σο αθνινύζσο: 

Α. ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΞΝΔΟΓΝ - ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ – ΓΔΗΘΡΔΠ 

[Πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ θάζε δηαθξηηήο ελόηεηαο (Παθέηνπ) Δξγαζίαο (ΠΔ) θαη ησλ επί κέξνπο 

ελεξγεηώλ (όπνπ απαηηείηαη), ησλ ζηόρσλ θαη ηνπ επηδησθόκελνπ απνηειέζκαηνο ζε κεηξήζηκεο πνζόηεηεο/εθξνέο, 

θαζώο θαη ησλ παξαδνηέσλ] 

                                            
1 Γελ αθνξά αξραηνινγηθά έξγα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή αλά Ξαθέην Δξγαζίαο 

ΞΔ 1 :  ......... (Τίηλος)...................   

ηόρνη/ Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα: 
  
  

 
Δπί κέξνπο Δλέξγεηεο/Δξγαζίεο 

  
  

Ξαξαδνηέα: 

Π1.1 :  .........  

Π1.2 :  .........  

Π1.3 :  .........  

………………………………………………. 

ΞΔ 2 :  ......... (Τίηλος)...................   

ηόρνη/ Δπηδησθόκελα απνηειέζκαηα: 
  
  

 

Δπί κέξνπο Δλέξγεηεο/Δξγαζίεο 
  
  

Ξαξαδνηέα: 

Π2.1 :  .........  

Π2.2 :  .........  

Π2.3 :  .........  

……………………………… 

ΠΛΝΞΡΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΑΠ 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΞΝΔΟΓΝ ΑΛΑ ΞΑΘΔΡΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΞΑΘΔΡΑ 
ΔΟΓΑΠΗΑΠ 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 
ΖΚΔΟ/ΛΗΑ 
ΔΛΑΟΜΖΠ 

ΖΚΔΟ/ΛΗΑ 
ΙΖΜΖΠ 

ΑΛΘΟ/ΚΖΛΔΠ2 
ΔΞΗΙΔΜΗΚΖ 
ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΖΚΝΠΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 

 Ξ1.1      

ΞΔ 1 Ξ1.2      

 Ξ2.1      

ΞΔ 2 Ξ2.2      

       

ΠΛΝΙΑ 
     

 

Σν αλαιπηηθό ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο θαη ησλ επί κέξνπο ελεξγεηώλ ηνπ 

Τπνέξγνπ απνηππώλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α (δηάγξακκα Gantt ή παξόκνην) 

2 Ππκπιεξώλεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζε αλζξσπνκήλεο  



 

Β. ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ - ΑΞΙΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΘΝΠΡΖ 

Ο ζπλνιηθόο Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Τπνέξγνπ αλέξρεηαη ζε  ....................  € θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από (όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελΑπόθαζε Έληαμεο). 

Ο αλαιπηηθόο Π/Ϋ θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ θόζηνπο ησλ επί κέξνπο εξγαζηώλ/ θαηεγνξηώλ δαπαλώλ (αλζξώπηλσλ πόξσλ, 

πιηθώλ κέζσλ, πξνκεζεηώλ/ππεξεζηώλ, έκκεζσλ δαπαλώλ) απνηππώλνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β - ΞΗΛΑΘΔΠ 

Β.1-Β.λ . 

[Δθόζνλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ δαπαλώλ βάζεη απινπνηεκέλνπ θόζηνπο, ηεθκεξηώλεηαη/ πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνύ ηνπο, ιακβάλνληαο ππόςε ην Σκήκα Γ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ Τπνέξγνπ (ΣΓ Τ) θαη ηο ζρεηηθέο Οδεγίεο] 

[Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ Πηλάθσλ ιακβάλεηαη ππόςε ε κε αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚΒ'1822) 

ΤπνπξγηθήΑπόθαζε (ΤΠΑΤΓ 2014-2020,) 

Γ. ΠΣΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΞΝΔΟΓΝ 

[ Πεξηγξάθνληαη: 

• νη δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη/εθαξκόδεη ν Γηθαηνύρνο γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ θαη 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ Τπνέξγνπ 

• νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο/όξγαλα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη πηζηνπνίεζε/παξαιαβή ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θιπ. (κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αθόινπζνο Πίλαθαο 

«ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ Γ ΟΜΗ - ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ») 

 

• ην ζρήκα Γηνίθεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 

• νξηζκόο θαη ζύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα Τπεπζύλνπ Τπνέξγνπ 
• νη δηαδηθαζίεο επηινγήο, ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Οκάδαο (-σλ) Έξγνπ 

• νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ θαη ηα όξηα γηα ηε ζύλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ] 

 

                                            
3 Αλαθέξεηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ Φνξέα, ην ζεζκηθό πιαίζην από ην νπνίν πξνθύπηεη ε ηζρύνπζα νξγαλσηηθή 

δνκή/αξκνδηόηεηα (π.ρ ΞΓ κε ηνλ ηζρύνληα «νξγαληζκό», Δζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο θιπ) 

ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ ΓΝΚΖ - ΔΚΞΙΔΘΝΚΔΛΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ γηα πινπνίεζε κε Ίδηα Κέζα 

ΦΑΠΔΗΠ ΞΝΔΟΓΝ 
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ 

Ρκήκα/Κνλάδα Θεζκηθό Ξιαίζην2 ΝΛ/ΔΞΩΛΚΝ 
ΑΟΗΘ. ΑΞΝΦ. 

ΝΟΗΠΚΝ 

Απόθαζε πινπνίεζεο Τπνέξγνπ 
    

Πξόζιεςε λένπ πξνζσπηθνύ γηα ην 

Τπνέξγν (εάν απαιτείται) 
    

Παξαθνινύζεζε ηεο Τινπνίεζεο θαη 

Οινθιήξσζεο ηνπ Τπνέξγνπ 
    

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 
    

Ννκηθή Τπνζηήξημε (προαιρετικά) 
    

Λνηπά ........ 
    

 



Σν απαζρνινύκελν ζην Τπνέξγν πξνζσπηθό (ηαθηηθό/πθηζηάκελν θαη έθηαθην/λέν/εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο), νη 

εηδηθόηεηεο, ηα θαζήθνληα, ην θαζεζηώο αλάζεζεο/πξόζιεςεο, ν ρξόλνο απαζρόιεζεο θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο 

απνηππώλνληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β - ΞΗΛΑΘΔΠ Β.1 θαη Β.2 

[Η αξκόδηα ΓΑ/ΔΦ δύλαηαη λα πξνζαξκόζεη ηνπο ΠΙΝΑΚΔ θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ 
δξάζεσλ θαη ελδερνκέλσο ηε κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηνλ Οδεγό 

Αμηνιόγεζεο- ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι] 

Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ> 

ΠΛΖΚΚΔΛΑ 

1. Παξάξηεκα Α : ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

2. Παξάξηεκα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

3. Άιια (Απνθάζεηο Οξηζκνύ Δπηηξνπώλ Παξαιαβήο, Τπεπζύλνπ θιπ.) 



 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β : ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ - ΝΚΑΓΑ ΔΟΓΝ 

ΞΑΘΔΡΑ 

 

ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΑΛΑΘΔΠΔΗΠ 
      Θόζηνο 

Άιισλ 
      Άκεζσλ 

   Γαπαλώλ 

Πύλνιν 
Έκκεζσλ 
Γαπαλώλ 

 

         ΔΟΓΑΠΗΑΠ               ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ Δθηηκώκελε 
απαζρόιεζε 
Ραθηηθνύ 
Ξξνζσπηθνύ 

Θόζηνο 
Ραθηηθνύ 
Ξξνζσπηθνύ 

Δθηηκώκελε 
απαζρόιεζε 

Έθηαθηνπ 
Ξξνζσπηθνύ 

Θόζηνο 
Έθηαθηνπ 
Ξξνζσπηθνύ 

Θόζηνο 
Ξξνκεζεηώλ 

Θόζηνο 
Δμσηεξηθώλ 
πεξεζηώλ 

Πύλνιν 

ΞΔ 1 
Ξ1.1 
Ξ1.2 

         

ΞΔ 2 
Ξ2.1 

Ξ2.2 
         

           

           

           

           

ΠΛΝΙΑ 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ 

ΞΝΔΟΓΝ 

 ...... Α/Κ  ...... €  ...... Α/Κ  ...... €  ...... €  ...... €  ...... €  ......€ ...... € 

 

 ....... €  ....... € 
  

 
5 Η ΓΑ/ΔΦ κπνξεί λα πξνβιέπεη ζηελ Πξόζθιεζε σο απνδεθηό έλα πνζνζηό κεηαθνξάο πνζώλ (ην πνιύ έσο 20% ησλ εγθξηζέλησλ) κεηαμύ ησλ ΠΔ θαη κεηαμύ ησλ Καηεγνξηώλ Γαπαλώλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ, 
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ επεξεάδεηαη ε θύζε θαη νη ζηόρνη ηεο Πξάμεο/ηνπ Τπνέξγνπ 

6 Σα Τπνέξγα πνπ πινπνηνύληαη κε ίδηα κέζα δελ δύλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ αλαζέζεηο άλσ ηνπ νξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν. 4270/2014 (πξόρεηξνο δηαγσληζκόο). 

Αλαζέζεηο άλσ ηνπ νξίνπ απηνύ ζα πξέπεη λα απνηεινύλ δηαθξηηά ππνέξγα. ε θάζε πεξίπησζε ε ζρεηηθή απόθαζε ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε. 

7 Άιιεο Γαπάλεο όπσο δεκνζηόηεηαο, ηαμηδηώλ θιπ ζεσξνύληαη επηιέμηκεο εθόζνλ ηεθκεξηώλεηαη ε αλαγθαηόηεηά ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ 

8 ύκθσλα κε ην Σκήκα Γ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ Τπνέξγνπ 

Ξίλαθαο Β Πύλνιν Ξξνϋπνινγηζκνύ5 

  



 

 

                                            
3 (Θ) = (Ε) x (Ζ)  

4 Ππκπιεξώλεηαη πξναηξεηηθά ην νλνκαηεπώλπκν ησλ ζηειερώλ/κειώλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ πεύζπλνπ ηνπ πνέξγνπ.  

 (A) (B) (Γ) (Γ) (Δ) (ΠΡ) (Ε) (Ζ) (Θ)3 

α/α Νλνκαηεπώλπκν4 Δηδηθόηεηα 
Ρξόπνο απαζρόιεζεο: α) Ξνζνζηό 

(...%) ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ β) 

ππεξσξηαθή απαζρόιεζε γ) πξόζζεηε 

απαζρόιεζε Λα αλαθεξζεί ε ζρεηηθή 

λνκηθή βάζε 

Δξγαζίεο - 

Θαζήθνληα- 

Οόινο 

Ξαθέηα Δξγαζίαο 

/Ξαξαδνηέα 

Σξνληθή 
δηάξθεηα 

(από-έσο) 

Δθηηκώκελε 

απαζρόιεζε ζε 

Α/Κ 

Κηθηό 
Κεληαίν 
Θόζηνο 

Θόζηνο 
(€) 

1 

    

Ξ.ρ. ΞΔ 1 
    

 

ΞΔ 3 
   

2 

         

     

        Πύλνιν 
€ 

 

Ξίλαθαο Β.2 Νκάδαο Έξγνπ - Έθηαθην (Λέν) Ξξνζσπηθό 

α/α Δηδηθόηεηα Πρέζε 
Απαζρόιεζεο 

Ρξόπνο πξόζιεςεο/         

Λνκηθή Βάζε 

Ξαθέηα Δξγαζίαο / 

Ξαξαδνηέα 
Σξνλνδηάγξακκα               

(από -έσο) 
Σξόλνο 

(κήλεο) 

Θόζηνο (€) 

       
€ 

        

 Πύλνιν € 
 



 

 

 

 

Ξίλαθαο Β.6 Άιισλ Γαπαλώλ (π.ρ. ηαμηδηώλ) 

Ξίλαθαο Β.7 Έκκεζεο Γαπάλεο 

α/α Ξεξηγξαθή 
Ππκκεηνρή ζε Ξαθέηα 

Δξγαζίαο 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο Ξνζόηεηα 
ρξνληθό δηάζηεκα 

δηάζεζεο ζην έξγν 

Θόζηνο Απόζβεζεο                 

(€) 
Ξαξαηεξήζεηο 

        

        

        

 

Ξίλαθαο Β.4 Ξξνκεζεηώλ (Λέσλ πνδνκώλ - ιηθώλ κέζσλ) 

α/α Ξεξηγξαθή 
Ππκκεηνρή ζε 

Ξαθέηα 

Δξγαζίαο 
Γηαδηθαζία Αλάζεζεο/ 

ζεζκηθό πιαίζην 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Ξνζόηεηα Ρηκή κνλάδαο Θόζηνο (€) Ξαξαηεξήζεηο 

         

         

 Πύλνιν 
€ 

 

 

Ξίλαθαο Β.5 Δμσηεξηθώλ πεξεζηώλ 

α/α Ξεξηγξαθή 
Ππκκεηνρή ζε 

Ξαθέηα 

Δξγαζίαο 

Γηαδηθαζία Αλάζεζεο / 

ζεζκηθό πιαίζην 
Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Ξνζόηεηα Ρηκή κνλάδαο Θόζηνο (€) Ξαξαηεξήζεηο 

         

         

 Πύλνιν 
€ 

 

 


