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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση  περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 
υποστήριξης του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 
Δήμου Ωραιοκάστρου». Η συγκεκριμένη πράξη δεν αφορά μόνο την ανάπλαση μίας 
περιοχής μέσα στον αστικό ιστό. Αντίθετα, βασικός στόχος της είναι η ανάδειξη της 
τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάπτυξη της τοπικής 
αγοράς. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών 
του δήμου για: α) την ομαλή υλοποίηση του έργου τηρώντας πιστά το 
χρονοδιάγραμμα, αλλά και όσα προβλέπονται στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 
του έργου, β) το συντονισμό ενεργειών και την ομαλή συνεργασία μεταξύ δικαιούχου 
και συνδικαιούχου, γ) την καθοδήγηση σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης 
της αγοράς, δ) τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε επίπεδο μεθοδολογιών και εργαλείων 
μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης της πράξης για τον τρόπο που πρέπει να 
λειτουργεί η αγορά για τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή (είτε 
επισκέπτη, είτε μόνιμου κατοίκου), τη δημιουργία ταυτότητας της αγοράς, την 
προβολή της αγοράς και το ρόλο που πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: 

1. Το Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και ιδιαίτερα των άρθρων 103 και 
209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007. 
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2.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 2 παρ. 1 (9α), 44, 66, 116,  117 και 118  αυτού.  

3.  Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση κ.λπ.) που 
διέπει την εκτέλεση της εργασίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 
στο οποίο εντάσσεται η χρηματοδότηση της πράξης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου. 

Ειδικότερα, πρόκειται για γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά άρθρο 2 
παρ. 1,  περ. 9 β του Ν. 4412/2016, καθώς έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, 
προγραμματισμό και  οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για τη λειτουργία του δημόσιου 
χώρου, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της 
υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και 
την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω  δράσεων.  

Αντιθέτως, δεν πρόκειται για παροχή μελέτης ή  παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς  δεν έχει ως  αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και 
την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια 
των στοιχείων α' και β' , αντίστοιχα, της περίπτωσης 6 της παραγράφου 3 και δεν 
εμπίπτουν στις κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος 
Γ' του Ν. 4412/2016. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, σκοπός της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η 
κατάδειξη της αναγκαιότητας για την υλοποίηση συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης 
για την υλοποίηση της πράξης. Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται σε μία 
γενικότερη προσπάθεια διασφάλισης της υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου. Να τονισθεί πως 
η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα, καθώς υπάρχει 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση έως 3% του συνολικά επιλέξιμου εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού, ως δαπάνη για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της 
πράξης για τον Δικαιούχο.  

Ο Σύμβουλος υποστήριξης θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι δράσεις που θα υλοποιηθούν 
να επιτύχουν τους στόχους όπως αυτοί διαμορφώθηκαν κατά την υποβολή. Ειδικότερα 
αναφέρονται: 

α) παρεμβάσεις και έργα βελτίωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής 
κουλτούρας και νοοτροπίας εντός των ορίων του Δήμου,  
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β) δράσεις που στοχεύουν στην εκκίνηση της ανάπτυξης και στην εξάλειψη των 
συνεπειών σε τοπικό επίπεδο της οικονομικής κρίσης, των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας του επιχειρείν,  

γ) παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στην περιοχή που 
επιλέχθηκε από το Δήμο για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου. 

Η υλοποίηση του έργου θα επιφέρει τα κάτωθι οφέλη για την τοπική κοινωνία: 

α) ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και βελτίωση της αγοραστικής 
εμπειρίας του καταναλωτή (επισκέπτη ή/και μόνιμου κατοίκου) 

β) αύξηση των εισοδημάτων των τοπικών επιχειρήσεων γεγονός που θα 
οδηγήσει σε πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη για το Δήμο 

γ) ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσα από την ενεργή συμμετοχή των 
εμπόρων και καταστηματαρχών της περιοχής παρέμβασης σε συνεργασία με 
την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλες οι παρεμβάσεις θα βασίζονται σε αποφάσεις 
υποστηριγμένες από τον εμπορικό σύλλογο ή/και τους επιχειρηματίες – 
εμπόρους.  

Η καταπολέμηση της ανεργίας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εμπορικής 
δραστηριότητας, καθώς και ο σχεδιασμός για τους ανθρώπους προϋποθέτει σχεδιασμό 
με τους ανθρώπους. Μέσα από την παραπάνω διαδικασία διαβούλευσης, οι 
αποφάσεις υπέρ ή κατά των μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της 
δημιουργίας Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου μπορούν να αποκτήσουν ένα σημαντικό 
επίπεδο “δημόσιας νομιμότητας”. 

Προκύπτει η ανάγκη ανάθεσης υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη διότι απαιτούνται 
εξειδικευμένες γνώσεις, τεχνογνωσία και εμπειρία στο ως άνω αναφερόμενο πεδίο 
που πρέπει να κατέχει ο εκτελών τη σχετική υπηρεσία. Τη συγκεκριμένη εμπειρία δε 
διαθέτει το υπηρετούν προσωπικό το οποίο, εξάλλου, ούτε επαρκές αριθμητικά είναι, 
λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, ούτε 
διαθέτει την απαραίτητη προαναφερόμενη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις 
αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και της 
υπό ανάθεση υπηρεσίας (πρβλ. πραξ. ΚΠΕ 133/2012, 25/2012, Τμ. VIIΕλΣυν). Πρόκειται 
για την  εκτέλεση ειδικής φύσεως υπηρεσίας, η οποία απαιτεί  εξειδικευμένες γνώσεις 
(τεχνογνωσία) και εμπειρία και εκφεύγει των δυνατοτήτων του υπηρετούντος 
προσωπικού στον Δήμο. 

Αναλυτικότερα απαιτείται εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση:  

 Σε θέματα επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού, στη διαχείριση έργων 
που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους και στην 
συμβουλευτική υποστήριξη φορέων του δημοσίου τομέα με σκοπό την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
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 Σε θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης φορέων του δημοσίου τομέα με σκοπό 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και φορέων του ιδιωτικού τομέα σε 
ζητήματα συμβουλευτικής αύξησης της αποτελεσματικότητας και 
εφαρμοσμένου marketing 

 Σε εφαρμογές SmartCities, σε ότι αφορά τις Προδιαγραφές και τα Εργαλεία που 
θα χρησιμοποιηθούν  

 Σε θέματα σχεδιασμού του αστικού χώρου, καθώς και εμπειρία σε ζητήματα 
λειτουργίας της πόλης (περιβαλλοντικά, συγκοινωνιακού σχεδιασμού, κλπ.). 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνεται η ανάθεση της εργασίας σε 
εξωτερικό συνεργάτη που θα διαθέτει τα τυπικά προσόντα και την κατάλληλη 
εμπειρία. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης 
υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου». Στόχος της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης εκτέλεσης του έργου 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος χρηματοδότησης. 
Ειδικότερα, ο Σύμβουλος θα συμβάλει στην ορθή εκτέλεση του έργου παρακολουθώντας 
την πρόοδο του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, ελέγχοντας την πορεία εργασιών, 
προτείνοντας λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην εύρυθμη υλοποίηση των εργολαβιών, 
καθώς επίσης και συντάσσοντας τις απαιτούμενες εκθέσεις για τον πρόβλεψη διορθωτικών 
ενεργειών σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος χρηματοδότησης.  

Ειδικότερα, οι εργασίες υποστήριξης που θα παρέχονται στο προσωπικό του Δήμου 
περιλαμβάνουν: 

Εργασίες συντονισμού: 

 Υποστήριξη του Υπευθύνου της Πράξης στις ενέργειες συντονισμού 
τωνστελεχών της Ομάδας Έργου και στη διοργάνωση σχετικών συναντήσεων 

 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης στις Κατηγορίες Ενεργειών του Δήμου 

 Επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για όλα τα θέματα που 
αφορούν την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου του Δήμου 

 Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα 
που αφορούν την υλοποίησή του 

 Υποστήριξη στις διαδικασίες των διαγωνισμών μόνο σε θέματα πληρότητας των 
τευχών δημοπράτησης 
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Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου: 

 Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στις 
Κατηγορίες Ενεργειών του έργου του Δήμου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των 
επιμέρους εργασιών 

  Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία 
υλοποίησης του έργου του Δήμου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο 

 Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων 
που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του 
Δήμου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης 
για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του 

Εργασίες παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάσεων : 

 Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους 

 Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους 

 Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην 
παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη 
αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου 
και την πληρωμή των αναδόχων 

Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου: 

 Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον 
Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των 
απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών 

 Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του 
οικονομικού αντικειμένου του έργου του Δήμου 

 Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία 
υλοποίησης του έργου του Δήμου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο 

 Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων 
που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, 
διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την 
υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του 

Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη αναφορών προς την ΕΥΔ: 

 Σύνταξη και υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) και τυχόν τροποποιήσεων 
αυτού, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών του Δήμου 

 Σύνταξη και υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ) 
όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών του Δήμου 
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 Σύνταξη και υποβολή στον Φορέα Χρηματοδότησης των Αιτημάτων 
Χρηματοδότησης 

 Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δελτίων 
Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών του Δήμου 

 Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικών 
Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, όσον αφορά στις 
κατηγορίες ενεργειών του Δήμου 

 Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Έκθεσης 
Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, όσον 
αφορά στις κατηγορίες ενεργειών του Δήμου 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει: 

 να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών και να τις ακολουθεί 

κατά τη διάρκεια παροχής των εργασιών του, 

 να λάβει τα αρχικά στοιχεία που αφορούν την παροχή της υπηρεσίας του, από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τις οποίες θα οργανώσει το 

πλάνο υλοποίησης του έργου (καθορισμό προτεραιοτήτων, οργάνωση επαφών, 

χρονοδιάγραμμα επισκέψεων κτλ), 

 Να επισκέπτεται και να εγκαθίσταται στην έδρα του Δήμου όταν απαιτείται μαζί με 

τον απαραίτητο τεχνολογικό του εξοπλισμό, για την αποτελεσματικότερη τεχνική 

στήριξη. 

 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα προετοιμάσει το σύστημα διοίκησης του 

έργου και τον αναλυτικό προγραμματισμό των ενεργειών και βημάτων που θα πρέπει να 

ακολουθήσει τόσο ο Δικαιούχος, όσο και ο Συνδικαιούχος της Πράξης. Επίσης, θα 

προετοιμάσει το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της 

υλοποίησης της πράξης καθώς και τη διαδικασία ενημέρωσης των ωφελούμενων. Τα 

παραπάνω θα παρουσιαστούν στο Δικαιούχο και Συνδικαιούχο της πράξης σε ειδική 

συνάντηση που θα οργανωθεί για το σκοπό αυτό.  

Στη συνέχεια, ο ανάδοχος καλείτε να φέρει εις πέρας τις εργασίες που παρουσιάζονται και 

αναλύονται στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Ο απολογισμός 
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των πεπραγμένων του θα αποκωδικοποιείται μέσα από απολογιστικές εκθέσεις, οι οποίες 

θα υποβληθούν τους μήνες 6, 12 και 18 από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ με τη λήξη 

του έργου θα υποβληθεί και η οριστική απολογιστική έκθεση. 

 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του έργου, 

σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης, ήτοι την 25/6/2022 

 

Π1: Οργάνωση – Προγραμματισμός – Διοίκηση – Πλάνο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

του έργου (1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης) 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π1 θα καταβληθεί το 25% της συμβατικής αξίας, 
εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου. 

 

Π2: Πρώτη Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή 

για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π2 θα καταβληθεί το 25% της συμβατικής αξίας, 
εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου. 

 

Π3: Δεύτερη Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή 

για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π3 θα καταβληθεί το 25% της συμβατικής αξίας, 

εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου. 
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Π4: Τρίτη Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή 

για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π4 θα καταβληθεί το 15% της συμβατικής αξίας, 

εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου. 

 

Π5: Τέταρτη Απολογιστική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί για την υποστήριξη του Δήμου σε φυσικό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή 

για το αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (με τη λήξη του έργου) 

 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π5 θα καταβληθεί το 10% της συμβατικής αξίας, 

εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου. 

 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα 

έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με την ΟΕ του δήμου 

σύμφωνα με τα ως άνω περιγραφόμενα. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων 

που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την εργασία, 

ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της υποστήριξης, την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α)Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία κατά την τελευταία τριετία σε τουλάχιστον πέντε (5) 

έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου τομέα με σκοπό την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  καθώς και μία (1) τουλάχιστον σύμβαση με Ο.Τ.Α. για 
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την εκπόνηση στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης τουριστικού προορισμού. Εμπειρία σε 

ζητήματα αύξησης αποτελεσματικότητας και εφαρμοσμένου marketing σε φορείς του 

ιδιωτικού τομέα, που θα αποδεικνύεται με την υλοποίηση τριών (3) αντίστοιχων έργων 

κατά την τελευταία πενταετία. Πρόσθετη  εμπειρία στον τομέα του Επιχειρησιακού και 

Στρατηγικού Σχεδιασμού, διαχείριση έργων-υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μελέτες και έργα ανάπτυξης, τεχνική υποστήριξη των 

δημόσιων αρχών στη νέα προγραμματική περίοδο ή / και ωριμότητα νέων έργων (2014-

2020), θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα στην επιλογή. Θετικά επίσης θα αξιολογηθεί η 

ολοκλήρωση συμβάσεων την τελευταία τριετία (2016-2018) που αφορούν την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών / υποστήριξης προς ΟΤΑ Α’ ή Β΄ βαθμού για την επιτυχή 

υποβολή πρότασης ή διαχείριση πράξης στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. 

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν 

σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα 

έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και 

εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα. Επιπλέον, το 70% των μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι μόνιμα 

στελέχη των οικονομικών φορέων (πλήρης απασχόληση ή ημιαπασχόληση και όχι εποχική). 

Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

- Υπεύθυνο Ομάδας Έργου: 

-Ένας (1) κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 5ετούς εμπειρίας, με εμπειρία στην συμβουλευτική 

υποστήριξη φορέων του δημοσίου τομέα με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

και φορέων του ιδιωτικού τομέα σε ζητήματα συμβουλευτικής αύξησης της 

αποτελεσματικότητας και εφαρμοσμένου marketing. 

- Μέλη Ομάδας Έργου (3): 

-Ένας (1) διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές, πενταετή 

τουλάχιστον εμπειρία, εμπειρία στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό και εμπειρία στον 

σχεδιασμό δημόσιων έργων. 

-Ένας (1) διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, κάτοχος 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με  εμπειρία σε έργα σχετικά με συστήματα μεταφορών, 
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οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης, ερευνητικά έργα στον τομέα των μεταφορών και 

έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε Δήμους για την εκπόνηση Στρατηγικών 

Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

- Ένας (1) κάτοχος  πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών 

στα πληροφοριακά συστήματα, με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην αναδιοργάνωση 

της πληροφοριακής υποδομής φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε θέματα 

διασφάλισης και παραγωγικής χρήσης της πληροφορίας ως μέρος της στρατηγικής 

ανάπτυξης ενός νομικού προσώπου. 

 
γ) να διαθέτουν: 

 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (ή 

αντίστοιχο) με πεδίο εφαρμογής: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς 

του δημοσίου τομέα και διαχείρισης έργων, σχεδιασμό διαχείριση και υλοποίηση 

έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους. 

 

Ο οικονομικός φορέας καλείται να πραγματοποιήσει αναλυτική παρουσίαση της 

επιχειρηματικής του δομής και των τομέων δραστηριότητας και κλάδων εξειδίκευσης. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων :  

1 

Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του έργου, όπως 

προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 

Κριτήριο 1  με συντελεστή βαρύτητας (Σ1) 30% 

2 

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και 

αποτελεσματικότητας της γενικής μεθοδολογίας υλοποίησης και των 

εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 

Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας (Σ2) 30% 

3 

Προσδιορισμός των Σταδίων εκτέλεσης της υπηρεσίας και η σύνδεσή τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας (Σ3) 20% 

4 

Οργάνωση και Δομή της Ομάδας έργου – Παρουσίαση και περιγραφή των 

μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου 

Κριτήριο 4 με συντελεστή βαρύτητας (Σ4) 20% 
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 

:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα 

σειρά του τελικού βαθμού: 

Β=0,85*(UT/UMAX) + 0,15* (BMIN/BK) 

Όπου: 

Β= ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UT= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου 

UMAX= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ= το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 

ΒΜΙΝ= το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο 

βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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Ωραιόκαστρο, 6/11/2019 
  

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

AΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ :  

ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την 

υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Δήμου Ωραικάστρου"   

 

6/11/2019 

24370 

2/2019 

 

45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του  

ΦΠΑ 24%) 

 
 

      CPV : 79410000-1 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Είδος Παροχής Εργασίας Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση 
της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 

Ωραιοκάστρου" 
Τεμ. 1 € 36.290,32 

Φ.Π.Α.  24%   € 8.709,68 
ΣΥΝΟΛΟ   € 45.000,00 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 
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A/A ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΧΡΟΝΟΥ 
(ΗΜΕΡΕΣ)  

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ 
Α/Μ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

    ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ 
ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΛΟΙΠΑ 
ΜΕΛΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΛΟΙΠΑ 
ΜΕΛΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΛΟΙΠΑ 
ΜΕΛΗ 

ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

A  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

                

9.078,18 € 

1.1 Οργάνωση Έργου 15 18 

1,77 2,41 2.500,00 € 1.800,00 € 4.431,82 € 4.336,36 € 
1.2 Προγραμματτισμός Δραστηριοτήτων 12 18 

1.3 Πλάνο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 6 8 

1.4 Οργάνωση και Διεξαγωγή Συνάντησης 
Εργασίας 6 9 

1.5 Έξοδα Διοργάνωσης Συνάντησης           310,00 € 

Β  Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                 

9.063,64 € 

2.1 Εργασίες Συντονισμού 8 8 

1,73 2,64 2.500,00 € 1.800,00 € 4.318,18 € 4.745,45 € 

2.2 Εργασίες Παρακολούθησης Φυσικού 
Αντικειμένου 12 14 

2.3 Εργασίες Παρακολούθησης Διαχείρισης 
Συμβάσεων 6 8 

2.4 Εργασίες Παρακολούθησης 
Οικονομικού Αντικειμένου 6 10 

2.5 Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη 
αναφορών προς την ΕΥΔ 6 18 

Γ  Β ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                 

9.063,64 € 

3.1 Εργασίες Συντονισμού 8 8 

1,73 2,64 2.500,00 € 1.800,00 € 4.318,18 € 4.745,45 € 3.2 Εργασίες Παρακολούθησης Φυσικού 
Αντικειμένου 14 16 

3.3 Εργασίες Παρακολούθησης Διαχείρισης 
Συμβάσεων 5 8 
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3.4 Εργασίες Παρακολούθησης 
Οικονομικού Αντικειμένου 6 10 

3.5 Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη 
αναφορών προς την ΕΥΔ 5 16 

Δ  Γ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                 

5.381,82 € 

4.1 Εργασίες Συντονισμού 6 10 

0,91 1,73 2.500,00 € 1.800,00 € 2.272,73 € 3.109,09 € 

4.2 Εργασίες Παρακολούθησης Φυσικού 
Αντικειμένου 5 10 

4.3 Εργασίες Παρακολούθησης Διαχείρισης 
Συμβάσεων 3 6 

4.4 Εργασίες Παρακολούθησης 
Οικονομικού Αντικειμένου 2 4 

4.5 Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη 
αναφορών προς την ΕΥΔ 4 8 

Ε Δ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ                 

3.703,05 € 

5.1 Εργασίες Συντονισμού 3 6 

0,50 1,36 2.500,00 € 1.800,00 € 1.250,00 € 2.453,05 € 

5.2 Εργασίες Παρακολούθησης Φυσικού 
Αντικειμένου 2 6 

5.3 Εργασίες Παρακολούθησης Διαχείρισης 
Συμβάσεων 2 6 

5.4 Εργασίες Παρακολούθησης 
Οικονομικού Αντικειμένου 2 4,0 

5.5 Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη 
αναφορών προς την ΕΥΔ 2 8 

  
  

    ΣΥΝΟΛΟ 36.290,32 € 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    

ΦΠΑ 8.709,68 € 

       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 45.000,00 € 

ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ  
     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΟΡΓ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 

AΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ :  

ΑΡ.ΠΡΩΤ. :  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την 

υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο 

Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου"   

 

 

6/11/2019 

24370 

2 / 2019 

 

 

45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του  

ΦΠΑ 24%) 

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για 
«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης "Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Δήμου Ωραιοκάστρου"». 

Άρθρο 2Ο Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ≪Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης≫ (Φ.Ε.Κ. 87 /Α΄/7-6-2010), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα  

 Τον Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άρθρο 209 παράγραφος 9, εδάφιο β΄.  

 Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
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αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

(Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012) 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις , 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις 

 Το Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 

143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” 

 Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως 

ισχύει.  

 Του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις.  

 Του Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και της 

υπ’αρ. 30/20-4-2011 εγκυκλίου του Υπ. Εσ. Απ. &Ηλ. Διακ. και του Υπ. Οικ. περί 

εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 στους Δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.  

 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Την αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 

2540/Β΄/7-11-2011) περί «Διενέργειας της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό 

μελών συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων 
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διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» 

 και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Διάταγμα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, έστω 

και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

Άρθρο 3Ο Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

 Προϋπολογισμός. 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Τεχνική Έκθεση. 

 Οικονομική Προσφορά. 

Άρθρο 4Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι τη λήξη του έργου (36 μήνες από την 
απόφαση ένταξης), δηλαδή μέχρι 25/6/2022 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία λήξης 
έργου προκύψει μετά από τροποποίηση της απόφασης ένταξης. 

Άρθρο 5Ο Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και 
άλλου αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια 
Διεύθυνση του Φορέα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, 
σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης 
της Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή 
αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν με δαπάνες του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και 
οδηγίες για τη διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο 
οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, 
ως εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα. 
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Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να 
επέλθει στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Άρθρο 6Ο Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 

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 Ανάδοχος ή ο 
Φορέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα 
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να 
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα 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 Αναδόχου καθορίζεται σε 
36.290,32 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολή του ως άνω 
ποσού γίνεται σταδιακά και ύστερα από την έκδοση σχετικών δελτίων παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου συνοδευόμενα από σχετικές εκθέσεις προόδου εργασιών με 
τον ακόλουθο τρόπο: 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π1 θα καταβληθεί το 25% της συμβατικής αξίας, 
εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου. 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π2 θα καταβληθεί το 25% της συμβατικής αξίας, 
εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου. 
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Με την παράδοση του Παραδοτέου Π3 θα καταβληθεί το 25% της συμβατικής αξίας, 

εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου. 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π4 θα καταβληθεί το 15% της συμβατικής αξίας, 

εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου. 

Με την παράδοση του Παραδοτέου Π5 θα καταβληθεί το 10% της συμβατικής αξίας, 
εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα και η καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή 
του Δήμου. 

 
Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 
τρίτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα. 

Άρθρο 11ο Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης 
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
Ωραιόκαστρο, 6/11/2019 

 

 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 
ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

  


