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ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Για την ανάθεση 

«Υπηρεσίες Επιστημονικού συμβούλου Υποστήριξης για την Διαχείριση της πράξης  SMENSWICT» 

C.P.V.  79415200-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

 

Της πράξης 

«SMENSWICT»  

«SMART ENERGY SAVING, ENERGY UPGRADE AND ENERGY EFFICIENCY MODELS IN PUBLIC BUILDINGS BY USING 

ADVANCED INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) AND BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS 

(BMS)», 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και Αλβανίας  

μέσω του προγράμματος Ιnterreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014-2020” 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

1. Σκοπιμότητα: 

Η διαχείριση και ο συντονισμός του έργου (project management) αφορά στον ορισμό της στρατηγικής υλοποίησης του 

έργου, της ολοκληρωμένης διαχείρισης και επίβλεψης  προόδου κάθε φάσης  κάθε πράξης για την εμπρόθεσμη 

υλοποίηση παραδοτέων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος, παράλληλα με τον 

σχεδιασμό και την οργάνωση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων και πόρων προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση 

του έργου εντός των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των λοιπών παραμέτρων 

σχεδιασμού (κόστος τεχνικά χαρακτηριστικά κτλ). 

2. Μεθοδολογία:  

Η πρώτη δραστηριότητα Πακέτου Εργασίας  Management Costs  -  Διαχείριση της πράξης & Συντονισμός είναι η  

καθημερινή διαχείριση και ο συντονισμός του έργου, η παρακολούθηση της πορείας των εργασιών, καθώς και η 

οικονομική διαχείριση του έργου.  

Όλες οι δραστηριότητες θα καταστούν δυνατές μέσω της χρήσης Intranet Management Tool. Μέσω του συστήματος 

αυτού, θα γίνεται εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, η παρακολούθηση των εργασιών και προθεσμιών, η 

παρακολούθηση της τεχνικής και επιστημονικής ποιότητας των εργασιών και η πρόοδο των εργασιών καθώς και η 

επίβλεψη διοικητικών, νομικών, οργανωτικών και οικονομικών πτυχών.  

Με δεδομένο ότι προβλέπεται η χρήση Intranet Management Tool ο ανάδοχος θα αξιολογείται και ως προς τη 

δραστηριοποίηση του πέραν της τριετίας στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (όπως πιστοποιείται από την έναρξη 

ενεργοποίησης αντίστοιχου ΚΑΔ)  

Ο Επιστημονικός σύμβουλος Υποστήριξης, αναλαμβάνει τη διαρκή υποστήριξη του εταίρου Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

της πράξης και των ομάδων έργου που έχει ορίσει, σε όλες τις δράσεις  που σχετίζονται με τις ανάγκες διαχείρισης, την 

παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων υποστήριξης και ενημέρωσης των 

εμπλεκόμενων μερών, με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής υλοποίησης και απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του έργου εντός 

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα πάντα με την Σύμβαση Χρηματοδότησης, των παραρτημάτων της, τον 

εγκεκριμένο Π/Υ, τη Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης αλλά και το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, όπως αυτό 

διαμορφώνεται από την Πρόσκληση για την υποβολή Έργων, την ΚΥΑ 300488/ΥΔ1244/6.4.2016 Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», την Εξειδίκευση Οδηγιών για 

τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία, το Εγχειρίδιο Οδηγιών επαληθεύσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 

Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, και τον Οδηγό του Προγράμματος  INTERREG IPA II Cross-border Cooperation 

Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”,  όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. 

Ο Επιστημονικός σύμβουλος Υποστήριξης θα αναλάβει την υποστήριξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη – εταίρου της 

Πράξης «SMENSWICT» στην υλοποίηση παραδοτέων του ΠΕ1: Διαχείριση Έργου & Συντονισμός. 

3. Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών του  Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης αφορά: 
ΠΕ1: Διαχείριση Έργου & Συντονισμός, 
Παραδοτέο 1.3.2  Διαχείριση Έργου 

Επιμέρους παραδοτέα 
D1.3.2  Project Management (Coordination, reporting)    

Η εν λόγω υπηρεσία θα αφορά σε:  

(i). Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση, παρακολούθηση και το συντονισμό του έργου: 

• Παροχή διαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης στον εταίρο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη – σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης του έργου. 

• Υποστήριξη του δήμου στην τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου τεκμηρίωσης της υλοποίησης 

των παραδοτέων του έργου, 

• Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου προς το εταιρικό 

σχήμα της πράξης, την  JTC, την MA την Αρχή Πληρωμής, 
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• Τακτική επιτόπια παρουσία στην έδρα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη για την παρακολούθηση και το 

συντονισμό του έργου. 

• Προγραμματισμός, σχεδιασμός, παρακολούθηση και αποτίμηση της υλοποίηση των παραδοτέων του 

έργου και υποβολή προτάσεων για την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων, 

• Υποστήριξη του Δήμου τόσο κατά το στάδιο προετοιμασίας των εξωτερικών ελέγχων από τα αρμόδια 

όργανα, όσο και κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου, 

• Υποστήριξη των ομάδων έργου στην προετοιμασία συμμετοχής του σε συναντήσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Συντονισμού του έργου (π.χ. προετοιμασία παρουσιάσεων και λοιπών εκθέσεων-

αναφορών). 

• Συμμετοχή σε συναντήσεις με τους εκπροσώπους του Δήμου για θέματα οργάνωσης διαχείρισης και 

υλοποίησης του έργου. 

• Επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Δήμου για θέματα οργάνωσης διαχείρισης και υλοποίησης του 

έργου καθώς και με το εταιρικό σχήμα, 

• Σύνταξη, των αναγκαίου περιεχομένου  εισαγωγής  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OPS}   

ενδιάμεσων 6μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου του Έργου για λογαριασμό του Δήμου Γεωργίου 

Καραϊσκάκη 

•  Σύνταξη, των αναγκαίου περιεχομένου  εισαγωγής  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OPS) 

για την ολοκλήρωση της  Τελικής Έκθεσης Προόδου για λογαριασμό του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

• Ανταλλαγή πληροφοριών/ δεδομένων του έργου εντός του εταιρικού σχήματος 

• Συμμετοχή στα όργανα διαχείρισης / υλοποίησης του Έργου (πχ επιτροπές κλπ.) 

• Ανταπόκριση στα τυχόν αιτήματα τροποποιήσεων και επίλυσης προβλημάτων ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του έργου 

(ii). Υπηρεσίες υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης του έργου: 

• Συμβουλευτική υποστήριξη για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της κανονικότητας, της επιλεξιμότητας 

και της λογιστικής καταχώρησης των δαπανών και τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων περί σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, προβολής και δημοσιότητας κλπ, 

• Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη διαχείριση του Π/Υ της πράξης προκειμένου να επιτευχθεί 

η μεγίστη δυνατή απορρόφηση των διατιθέμενων κονδυλίων. 

• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του έργου, μέσω της τήρησης 

ειδικού αρχείου παρακολούθησης (monitoring tool}, το οποίο αποτυπώνει το βαθμό υλοποίησης του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού και τις αποκλίσεις, τις δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί και επαληθευτεί, 

τις προβλέψεις δαπανών κ.λπ. 

• Οργάνωση, προετοιμασία τεκμηρίωση και υποβολή τυχόν αιτημάτων τροποποίησης του εγκεκριμένου 

Π/Υ 

• Οργάνωση, προετοιμασία και υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών μέσω της καταχώρησης των 

απαραίτητων στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OPS). 

• Υποστήριξη Δήμου για την διαχείριση και παρακολούθηση και ομαλή εισροή των χρηματοδοτήσεων της 

πράξης 

• Υποστήριξη του Δήμου για την επαλήθευση (validation} των δαπανών από την Αρχή Πληρωμής και την 

έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού επαλήθευσης. 

• Προετοιμασία, σύνταξη και αποστολή φακέλου στοιχείων δαπανών στην Αρχή Πληρωμής, 

• Επικοινωνία και συνεργασία με την Αρχή Πληρωμής για θέματα καταχώρησης και επαλήθευσης 

δαπανών και αποστολή επιπλέον στοιχείων τεκμηρίωσης εφόσον ζητηθούν. 

• Εξασφάλιση της επαλήθευσης των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου από τον εκάστοτε επαληθευτή-ελεγκτή. 

• Σύνταξη των εκθέσεων προόδου που συνοδεύουν τις δαπάνες, προς την Διαχειριστική Αρχή 

• Μέριμνα για την κατά το δυνατό συντομότερη μεταφορά της επιχορήγησης στο δικαιούχο 

(iii). Άλλες υπηρεσίες  
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• Υποβολή ειδικών εκθέσεων και εισηγήσεων για την ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με 

κάθε κίνδυνο/πρόβλημα που πιθανά να ανακύψει κατά την υλοποίηση του έργου καθώς και για 

οποιοδήποτε ζήτημα κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο να αναφέρει εγγράφως στα αρμόδια στελέχη του 

Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, 

 

3. Παραδοτέα Συμβούλου 

Project Reports - coordination and monitoring of the actual and financial object required throughout the duration of 

the project - Εκθέσεις έργου - συντονισμός & παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που 

απαιτείται κατά τη διάρκεια του έργου 

4. Προϋπολογισμός: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα 

εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (14.999,99)  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κατανέμεται ως εξής : 

 

Πακέτο Εργασίας Παραδοτέο Αξία 

WP1  Project 
Management     

D1.3.2  Project Management (Coordination, reporting)   - Εκθέσεις έργου - 

συντονισμός & παρακολούθηση του πραγματικού και οικονομικού 

αντικειμένου που απαιτείται κατά τη διάρκεια του έργου 

12.096,77 

Σύνολο  12.096,77 

Φ.Π.Α   24%  2.903,22 

Σύνολο 14.999,99 

5. Χρονοδιάγραμμα: 

Η διάρκεια των υπηρεσιών αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη διάρκεια του έργου με βάση το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα και ημερομηνία λήξης την 31/08/2021. Η διάρκεια των υπηρεσιών σε περίπτωση ολοκλήρωσης του 

έργου προγενέστερα της προβλεπόμενης αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. 

 

 

          Άνω Καλεντίνη    07/05/2020       Άνω Καλεντίνη       07/05/2020 

               Ο Συντάξας        Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
ΔΗΜΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 
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Άρθρο 1ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπηρεσία αποτελεί «Δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 

118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {Προσαρμογή σης 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών 

διατάξεων και, ειδικότερα: 

 

(1) του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ, 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παρ. 2 της Οδηγίας 

2014/25/ΕΕ) και, 

(2) του άρθρου 377 «Καταργούμενες διατάξεις». 

(3) η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων: 

(4) του  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

(5) του N. 3853/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

(6) Για τις διαδικασίες σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια του Ν. 

4412/2016, θα ληφθούν επιπρόσθετα υπόψη οι ακόλουθες διατάξεις, όπου αυτές συμπληρώνουν το Νόμο 

4412/2016 και εξειδικεύουν τις πράξεις των Υπηρεσιών του Δήμου και, όπου αυτές δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις 

του παραπάνω Νόμου: 

(6.1) το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/2007, 

(6.2) του Π.Δ. 80/2016, «ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

(6.3) τα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

(6.4) η παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 

(6.5) το άρθρο S3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), 

(6.6) ο Ν. 3871/2010 και το ΠΔ, 113/2010, 

(6.7) ο N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010} με τις τροποποιήσεις του ως ισχύει, για τις διαδικασίες διαφάνειας 

- δημοσιότητας δαπανών και εγκυρότητας αποφάσεων, 

(6.8) ο Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος 1, περί ενσωμάτωσης της 2011/7/ΕΕ οδηγίας για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών. 

(7) Η υπ αριθμ’ 270/2019 (ΑΔΑ: Ω2Ξ7Ω9Ξ-ΙΚ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της πράξης 

ένταξης της πράξης: «Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using 

advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) - (Έξυπνη 

εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση 

προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και 

ακρωνύμιο: «SMENSWICT», του προγράμματος χρηματοδότησης INTERREG IPA II «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020» 
του Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG IPA ΙΙ CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 (INTERREG 

IPA CBC GREECE - ALBANIA 2014-2020). 

(8) Η από 05/09/2019 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης (subsidy contract - A4 – 1.3 - 10)  της Πράξης με τίτλο 

««Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced 

Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) - (Έξυπνη 

εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση 

προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και 

ακρωνύμιο: «SMENSWICT», και τα συνημμένα παραρτήματα, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου Επιμελητηρίου Άρτας  

της  πράξης    και  της   Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης  του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενεργεί ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg 

V-A Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020”,  

(9) Η από 07/08/2019 υπογραφείσα  Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership agreement) της Πράξης 

«SMENSWICT», 

(10) Η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπ. αριθμ.  97151/27-09-2019 (ΑΔΑ:                                  
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ΨΛΕΤ465ΧΙ8-ΦΦΘ) που αφορά την ένταξη στο ΠΔΕ 2019, στη ΣΑΕΠ-518/6  της Πράξης « Smart energy saving, energy 

upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications 

Technology (ICT) and Building Management Systems (BMS) - (Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας, μοντέλα ενεργειακής 

αναβάθμισης και ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια με χρήση προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Συστημάτων Διαχείρισης Κτιρίων (BMS))» και ακρωνύμιο: «SMENSWICT»,,  με κωδικό 

2019ΕΠ51860004 ποσού 436.211,52 ευρώ για τον εταίρο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, 

(11) Η υπ’ αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΙΤΩ9Ξ-9Ο1) απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη 

για την έγκριση προϋπολογισμού και την εγγραφή πίστωσης 15.000,00 € στον Κ.Α.: 69.7425.001 του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. 

(12) Τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη Ανάλυση Παραδοτέων του Δήμου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη  

Άρθρο  2ο:  Διάρκεια Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της κοινοποίησης σε 

αυτόν της απόφασης ανάθεσης, 
Η διάρκεια των υπηρεσιών αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη διάρκεια του έργου με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
και ημερομηνία λήξης την 31/08/2021. Η διάρκεια των υπηρεσιών σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου προγενέστερα 
της προβλεπόμενης αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα 

Άρθρο 3ο:  Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και Κοινοπραξίες ή Ενώσεις φυσικών και νομικών 

προσώπων, με αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης του έργου, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 4 

Άρθρο 4ο:  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή τους, οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται  υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού,  να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν την Τεχνική 
Επάρκεια (τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες): 
i. να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας 

ii. να έχουν υλοποιήσει τρείς (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένες συμβάσεις με αντικείμενο την τεχνική βοήθεια - 

υποστήριξη δημοσίων οργανισμών στην ωρίμανση (περίοδος προ της αίτησης χρηματοδότησης) ή κατά την 

υποβολή και αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης  ή κατά την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων.  

iii. να έχουν υλοποιήσει μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο την τεχνική βοήθεια - υποστήριξη 

δημοσίων οργανισμών στα πλαίσια Προγραμμάτων  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  

iv. Να έχουν υλοποιήσει μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο την υποστήριξη για τη βελτίωση 

της επάρκειας Δημοσίων Οργανισμών στην ικανότητα διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων  Πράξεων 

v. Αξιολογείται θετικά (χωρίς να αποτελεί λόγο απόρριψης) η δραστηριοποίηση του Προσφέροντος  στην παροχή 

υπηρεσιών πληροφορικής 

 
Άρθρο 5ο:  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά 

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού   

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν ή αποστείλουν με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά  ή και με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημοτικό κατάστηµα Άνω Καλεντίνης, 470 44, Άρτα ) 

κλειστό φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του 

Έργου για τον οποίο υποβάλλεται και τα στοιχεία του αποστολέα, τα ακόλουθα: 
(1) Οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίδεται. 

(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης τους 
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οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι 

προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

(3) Πιστοποιητικό τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό 

μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής 

οργάνωσης).  

(4) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα,  το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

(5) Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής Επάρκειας του Προσφέροντος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει 

τα ακόλουθα; 

(i) Αναλυτικό προφίλ του διαγωνιζομένου φορέα. 

(ii) Συμπληρωμένο  τον  ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  – του παραρτήματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ της παρούσας,  με επισυναπτόμενα τα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβάσεις 

κλπ) 

(iii) Συμπληρωμένο  τον  ΠΙΝΑΚΑ 2: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - του παραρτήματος ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ της παρούσας,  με επισυναπτόμενα τα στοιχεία 

τεκμηρίωσης (συμβάσεις κλπ)   

(iv) Συμπληρωμένο  τον  ΠΙΝΑΚΑ 3: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ - του παραρτήματος 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ της παρούσας,  με επισυναπτόμενα 

τα στοιχεία τεκμηρίωσης (συμβάσεις κλπ) 

(6) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ την 

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:  

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων, Διαχείρισης Ποιότητας - ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ISO 

14001 και Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους Εργασίας - OHSAS 18001 ή άλλων ισοδυνάμων για τη 

δραστηριότητα/πεδίο υποστήριξης του Δημόσιου Τομέα σε υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της   παρούσα 

διακήρυξης,  τα οποία και πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς. Δεν γίνονται δεκτές 

βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση πιστοποιητικού.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

OΙ υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση, Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών) ισχύει ο ν, 4250/2014 αναφορικά 

με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς  
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      δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 

-  Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 

των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ, α' 

της παρ, 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014, Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα 

(πχ πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 

επικυρωμένων «αντιγράφων, 

-  Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 

επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρ. 36 παρ, 2 β' του Κώδικα Δικηγόρων (ν, 4194/2013), Σημειώνεται ότι δεν Θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

-  Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ, 2 β' του 

Κώδικα Δικηγόρων [ν, 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 

φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και  φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν, 4250/2014. 

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως 

επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 

Άρθρο 6ο: Ποινικές Ρήτρες- Έκπτωση Αναδόχου 

Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν εφαρμογή οι σχετικές 

παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις 

σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ν,4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. 

Άρθρο 7ο: Αναθεώρηση ημών 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν 

θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

Άρθρο 8ο:  Τρόπος πληρωμής 

Ειδικότερα οι πληρωμές του αναδόχου θα διενεργηθούν ως κάτωθι:  

8.1   Ποσό  πέντε  χιλιάδων  (5.000,00€),  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  θα  καταβληθεί  κατόπιν παράδοσης  
και  παραλαβής  της  1ης  Αναγνωριστικής  Έκθεσης/  Έκθεσης  Πεπραγμένων  (1ο Παραδοτέο),  κατά  την  οποία  
θα  καταγραφεί  η  υφιστάμενη  κατάσταση  του  έργου  και  θα προσδιοριστούν οι απαιτήσεις σχεδιασμού και 
ωρίμανσης των προβλεπομένων δράσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει  και να παραδώσει υπόψη της 
Αναθέτουσας Αρχής, το  εν λόγω 1ο Παραδοτέο εντός δέκα ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης 
ανάθεσης  

8.2    Η υπόλοιπη αξία σταδιακά με την  πρόοδο υλοποίησης των υπηρεσιών   

Άρθρο 9ο:  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν, 4412/2Θ1Θ (Εγγυήσεις), για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 10ο:  Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. 
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Άρθρο 11ο:  Επίλυση διαφορών, Εφαρμοστέο δίκαιο 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογράφει. 

 

 

  

  Άνω Καλεντίνη        07/05/2020       Άνω Καλεντίνη       07/05/2020 

               Ο Συντάξας        Θεωρήθη 


		2020-05-15T15:30:51+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




