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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Εκθεση 

2. Τεχνική περιγραφή 

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

4. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΔΗΜΟΣ ............ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με την υπ’ αριθμ. ........ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος ...... 

αποφάσισε την ένταξή του στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 

Προαγωγής Υγείας, το οποίο είναι το Εθνικό Δίκτυο των Δήμων της χώρας μας στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.)    

Με την απόφαση αυτή, υιοθετήθηκε η εφαρμογή του προγράμματος Υγιείς Πόλεις 

στο Δήμο με τη δέσμευση της τήρησης των εκάστοτε κριτήριων που θέτει ο Π.Ο.Υ. 

για τις πόλεις - μέλη των Εθνικών Δικτύων ως προς την οργανωτική δομή και ως 

προς την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικής για την υγεία, την πρόνοια και το 

περιβάλλον, εναρμονισμένη με αυτήν του προγράμματος του Π.Ο.Υ. για τις Υγιείς 

Πόλεις.  

Ένα από τα βασικά στοιχεία της πολιτικής των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.,είναι η 

εκπόνηση του Προφίλ Υγείας της πόλης. 

Το  προφίλ Υγείας των πόλεων είναι μια μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης 

κατάστασης στον κάθε Δήμο σε όλους τους τομείς, εκπονείται σύμφωνα με τον οδηγό 

που έχει εκδόσει  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και περιλαμβάνει  Δημογραφικά 

στοιχεία, στατιστικές Υγείας, περιβαλλοντικά δεδομένα ( αστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος), κοινωνικα και οικονομικά στοιχεία , στατιστικά στοιχεία του τρόπου 

ζωής, στοιχεία υπηρεσιών και υποδομών, ερωτηματολόγιο με στοιχεία υγείας του 

πληθυσμού, εντοπισμού αναγκών και εκτίμησης των παρεχομένων υπηρεσιών .Την 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους κατοίκους, αναλαμβάνουν εθελοντές 

του Δήμου, οι οποίοι εκπαιδεύονται για τον σκοπό αυτό. 

Στην διάρκεια όλων των ετών υλοποίησης του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στους 

Δήμους της Ευρώπης, η δημιουργία του προφίλ στην κάθε πόλη σηματοδοτεί και την 

ουσιαστική έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος.  

Σκοπός του είναι αφ ενός η καταγραφή της πραγματικής κατάστασης στην κάθε πόλη 

και των αναγκών της, έτσι ώστε να βοηθήσει τις Δημοτικές αρχές στον σωστό και 

ορθολογικό σχεδιασμό των πολιτικών τους σε όλους τους τομείς και αφ' ετέρου είναι 

ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους 

ανάλογα με την διάθεση των δημοτικών αρχών.  

. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

………………. 
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ΔΗΜΟΣ ........ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία προφίλ της 

πόλης σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η δημιουργία 

του  προφίλ θα συντονίζεται βάσει του οδηγού του ΠΟΥ.  

 

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες:   

 

1. .Καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση  στατιστικών στοιχείων που 

αφορούν τον Δήμο.(Δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες). 

2. Εκπαίδευση των εθελοντών που θα διαθέσει ο Δήμος ως συνεντευκτές για 

την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.   

3. ΄Ερευνα Υγείας, συνηθειών και τρόπου ζωής των πολιτών. 
4. Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων που  ήδη διαθέτουν οι υπηρεσίες 

του Δήμου και αφορούν τους τομείς Υγείας, Πρόνοιας και Περιβάλλοντος 

αστικού και φυσικού. Καταγραφή των υπηρεσιών και των δράσεων του 

Δήμου στους ανωτέρω τομείς 

5. Ανάλυση και καταγραφή όλων των υπόλοιπων απαιτούμενων στοιχείων 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας    

 

Επειδή το προσωπικό του Δήμου δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία & 

τεχνογνωσία της δημιουργίας προφίλ της πόλης σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα ανατεθεί σε εξωτερικό σύμβουλο.  

 

Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου  με Κ.Α. 

........ποσό ....................€ 

Το κόστος θα περιλαμβάνει αμοιβή συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης των 

δεδομένων, ανάλυση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων της έρευνας στον 

πληθυσμό,  την εκπαίδευση των εθελοντών, λειτουργικά έξοδα, αμοιβή συντονισμού, 

αμοιβή συνεργατών, αμοιβή συγγραφής τελικού κειμένου. 

 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση στον υποψήφιο 

που θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο των προς παροχή 

υπηρεσιών.  

 

00/00/00 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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ΔΗΜΟΣ .................. 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ  

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1  Δημιουργία προφίλ της πόλης 1 20.000 20.000 

     

Σύνολο  

20.000,00                 

Φ.Π.Α 24%       4.800,00 

                                                                      

  Γενικό σύνολο δαπάνης                    24.800,00 

 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 

τρέχουσες τιμές σε αντίστοιχο είδος.  

Η ενδεικτική δαπάνη  υπολογίζεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% 

δηλαδή συνολικά 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι αντίστοιχες 

δαπάνες, θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους ……. (K.A………….)     

   

00/00/0000 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

  
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών για τη 

δημιουργία προφίλ της πόλης σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας 

.Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 254-264, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 

του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 

2. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ 1492/Β΄/17-8-2007) 

Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά 

χρηματικά όρια. 

5. Την υπ’ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.10 

(ΦΕΚ 1291/11.08.10 τ. Β’), περί αύξησης ορίων των χρηματικών 

ποσών του αρ. 83 του Ν.2362/95 

 

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 

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου προσδιορίζεται έως ..... μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης ή έως την ολοκλήρωση του έργου.  

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
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Είναι υποχρεωμένος για την καλή και σωστή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία 

 

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 είναι ανυπαίτιοι, 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. Ο ΦΠΑ σε κάθε περίπτωση (και αλλαγής του 

συντελεστή) βαρύνει τον εντολέα.  

 

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έκδοση 

των σχετικών τιμολογίων.  

 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 καθ΄ 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 ανάθεσης. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                  

 

 


