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Βέροια 03/04/2018
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας, συνολικού
προϋπολογισμού 4.204.000 ευρώ, εγκρίθηκε με την 3638/7-7-2017 Απόφαση
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και εν συνεχεία, με την 3644/7-7-2017
ανάλογη (ΦΕΚ 2534/Β΄/12-07-2017), ο Δήμος Βέροιας ορίστηκε ως Ενδιάμεσος
Φορέας για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της ΣΒΑΑ, πλην των πράξεων
που ανήκουν στην κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1.2

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1

Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο
διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας
Τα τείχη της Βέροιας: Η προστασία της
πόλης στους αιώνες της ιστορίας της

Π/Υ (€)
Δ.Δ.

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΠΑ

2

1.1

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΔΕΤ

1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΒΑΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΒΑΑ

Α/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βέροιας ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας για τις
παρακάτω δεκαπέντε (15) πράξεις που περιλαμβάνονται στη ΣΒΑΑ Βέροιας:

1.703.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6

6ε

83

348.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6

6γ

93

2
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4
5
6
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2

180.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6

6ε

83

170.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6

6ε

83

525.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 6

6ε

83

Ποδήλατα πόλης σε δύο σταθμούς

92.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 4

4ε

43

Εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση σε θέματα
σωστικών εργασιών, συντήρησης και
προστασίας μνημείων και αρχαιολογικών
τόπων
Η Βιβλιοθήκη ανοίγει δουλειές:
Υποστήριξη ανέργων για πρόσβαση στην
αγορά εργασίας
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προώθησης
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με
έμφαση στον τουρισμό και τον πολιτισμό
Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακού
περιεχόμενου για τον θρησκευτικό
τουρισμό από την Ιερά Μητρόπολη
Ψηφιακή πλατφόρμα προβολής της πόλης

69.000

ΕΚΤ

ΑΠ 8

8iii

104

90.000

ΕΚΤ

ΑΠ 8

8iii

104

48.000

ΕΚΤ

ΑΠ 8

8iii

104

44.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 2

2γ

79

46.000

ΕΤΠΑ

ΑΠ 2

2γ

79

Υποστήριξη της λειτουργίας του Τμήματος
Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Νέων του
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και
Στήριξης Οικογένειας της "Πρωτοβουλίας
για το Παιδί"
Υποστήριξη της οργάνωσης και
λειτουργίας του χώρου προσωρινής
φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε
κίνδυνο ή έχουν άμεση ανάγκη και του
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας του
Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης
"Έρασμος"
Ενίσχυση της λειτουργίας του μικτού
Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές
Δεξιότητες του Σωματείου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ
Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης για
ενήλικες με ψυχικές διαταραχές στην πόλη
της Βέροιας από τον Σύλλογο Οικογενειών
και Φίλων Ψυχικής Υγείας (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.)
Ημαθίας

255.000

ΕΚΤ

ΑΠ 9

9iv

112

128.000

ΕΚΤ

ΑΠ 9

9iv

112

122.000

ΕΚΤ

ΑΠ 9

9iii

111

147.000

ΕΚΤ

ΑΠ 9

9iv

112

2.2

7

8

9

Βιοκλιματική διαμόρφωση Πλατείας
Δίδυμων Λουτρώνων
Η φύση στο σχολείο: "Πράσινες" σχολικές
αυλές
Υποδομές και ρυθμίσεις για ήπιες μορφές
μετακίνησης σε περιοχές σχολείων

3.2
3

10
3.3
11
12

13

4

4.1

14

15

ΣΥΝΟΛΟ Σ.Β.Α.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ

3.967.000

90.000

ΕΤΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου
στο εμπορικό κέντρο της πόλης

Π/Υ (€)
Δ.Δ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

3.1

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΔΕΤ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΒΑΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΠΑ

1

ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΒΑΑ

Α/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διευκρινίζεται ότι για τις παρακάτω τρεις (3) πράξεις που περιλαμβάνονται στη ΣΒΑΑ Βέροιας, ο
Δήμος Βέροιας ΔΕΝ έχει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα:

ΒΑΑ

3δ

63

3
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2

3

3
4

4.1.

Ενισχύσεις τοπικών επιχειρήσεων στον
τομέα του τουρισμού (φιλοξενία - εστίαση πολιτισμός - δημιουργικότητα)
Ένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα
από τη λειτουργία ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ.

102.000

ΕΤΠΑ

ΒΑΑ

3α

67

45.000

ΕΚΤ

ΒΑΑ

9v

113

Για τις 15 πράξεις του 1ου Πίνακα, με την ανωτέρω ανάθεση
καθηκόντων/αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ, ο Δήμου Βέροιας
έχει αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα (άρθρο 3 της 3644/7-7-2017):
1. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) για την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται, τον προγραμματισμό των
προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων/προτάσεων χρηματοδότησης και
τη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων.
2. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας
και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων, προκειμένου
να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
3. Προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων, βάσει των ομάδων
κριτηρίων και τα κριτήρια που αφορούν στην ποιότητα των προτάσεων και τη
συνάφειά τους με την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο:
«Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βέροιας» και με το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
4. Ολοκληρώνει την αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων εντός δέκα (10)
εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος αξιολόγησης των προτάσεων είναι
άμεση και εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, εφόσον η μέθοδος
αξιολόγησης των προτάσεων είναι συγκριτική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.
5. Αποστέλλει εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης για το σύνολο των προτάσεων.
6. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ στην εξέταση των υποβαλλόμενων
ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι σχετικά με
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43
της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 110427/ΕΥΘΥ
1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 /Β/1.11.2016), εφόσον η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ κρίνει ότι
απαιτείται.
7. Παρακολουθεί την πρόοδο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων της, στη βάση των τακτικών
ενημερώσεων που παρέχει η ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.
8. Εισηγείται στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
9. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την υποβολή απαντήσεων σε
σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στην ίδια, από τα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικό ελεγκτικά όργανα.
10. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των καθηκόντων της.
Επιπροσθέτως, στην ίδια απόφαση (άρθρο 4) καθορίζονται οι υποχρεώσεις
του Δήμου Βέροιας σχετικά με τη διαχείριση της ΣΒΑΑ και συγκεκριμένα:
1. Ορίζει με απόφαση του εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας τα πρόσωπα που
θα δραστηριοποιηθούν στην αξιολόγηση των πράξεων.
2. Κοινοποιεί στη ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ τον νέο ορισμό των προσώπων σε περίπτωση
μεταβολής ή τροποποίησης της απόφασης Ορισμού των προσώπων που
ασχολούνται με την αξιολόγηση των πράξεων.
4
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3. Δε δύναται να μεταβιβάσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί βάσει του
άρθρου 3 της παρούσας, σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς.
4. Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και
επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στα πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/
καθηκόντων που του ανατίθενται, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες
δημοσιότητας της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται
στο πλαίσιο της.
5. Έχει την ευθύνη για την τήρηση όλων των σχετικών εγγράφων με την
αξιολόγηση των προτάσεων σε συμφωνία με το οριζόμενο
χρονοδιάγραμμα που ισχύει για τις χρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠΑ και το
ΕΚΤ πράξεις.
6. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΕΥΔ ΕΠ
ΠΚΜ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν
ανατεθεί.
7. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/οργάνων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών ελεγκτικών αρχών στην έδρα του και
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά
στην αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων, εφόσον ζητηθούν.
8. Το προσωπικό του ΕΦ, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν
στην αξιολόγηση των πράξεων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη
σύγκρουσης συμφερόντων.
Προκειμένου να υποστηριχθούν οι Δήμοι – Ενδιάμεσοι Φορείς, η Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε τη με αριθμό πρωτ.
4922/5-10-2017 πρόσκληση, όπως αυτή τροποποιήθηκε (ως προς την καταληκτική
ημερομηνία) με την 2341/14-12-2017 πρόσκληση προς τους Δήμους της ΠΚΜ με
εγκεκριμένες στρατηγικές ΒΑΑ (μεταξύ των οποίων και προς τον Δήμο Βέροιας), για
την υποβολή προτάσεων πράξεων Τεχνικής Βοήθειας για την διεκπεραίωση
του ρόλου τους ως Ενδιάμεσων Φορέων των οικείων ΣΒΑΑ.
2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υποστήριξης (τεχνικής βοήθειας) προς
το Δήμο Βέροιας, ως Ενδιάμεσου Φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας.
Η ανάγκη υποστήριξης του Δήμου στη διαχείριση της ΣΒΑΑ στοιχειοθετείται από
τα εξής:
A. Από την πληθώρα των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει ο
Δήμος Βέροιας ως Ενδιάμεσος Φορέας, αλλά και τις προθεσμίες που πρέπει
να τηρούνται ως προς την εκπλήρωσή τους
B. Από το εύρος και την ανομοιογένεια των Πράξεων που θα παρακολουθούνται
(Πράξεις που αφορούν τεχνικά έργα, πράξεις στον κοινωνικό τομέα, πράξεις
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης)
Γ. Από το γεγονός ότι το αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου
στελεχώνεται από μία υπάλληλο και τον Προϊστάμενο, με αυξημένο φόρτο
εργασίας.
Ως εκ τούτου, υπάρχει ουσιαστική ανάγκη υποστήριξης, από τον ανάδοχο της
παρούσας υπηρεσίας, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει στα οριζόμενα
από την σχετική απόφαση καθήκοντά του και συγκεκριμένα στα εξής:

5
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1) Υποστήριξη για τη συμμετοχή του Δήμου στο σχεδιασμό, προγραμματισμό
και εξειδίκευση των προσκλήσεων, στη διαμόρφωση της μεθοδολογίας
και των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων και στη
διαμόρφωση προτεραιοτήτων για τους οδηγούς εφαρμογής των δράσεων
κρατικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με το
Τμήμα Προγραμματισμού για την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων
εξειδίκευσης στην Ομάδα Τεχνικής Αξιολόγησης της ΣΒΑΑ, για τη συνεργασία
με τα μέλη της Ομάδας Αξιολόγησης καθώς και για την έγκαιρη ανταπόκριση
– απαντήσεις του Δήμου προς την ΕΥΔ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.
Παραδοτέα: Απαντήσεις στα σχετικά έγγραφα εξειδίκευσης, διαμόρφωσης
μεθοδολογίας, κριτηρίων καθώς και προτεραιοποίησης για τις δράσεις
κρατικών ενισχύσεων.
2) Υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων και
των υποβαλλόμενων ενστάσεων που δύνανται να υποβάλλουν οι δυνητικοί
δικαιούχοι. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την
κοινοποίηση των σχετικών αιτήσεων χρηματοδότησης στην Ομάδα Τεχνικής
Αξιολόγησης της ΣΒΑΑ, για τη συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας
Αξιολόγησης καθώς και για την έγκαιρη ανταπόκριση – απάντηση του Δήμου
προς την ΕΥΔ του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά την αξιολόγηση.
Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπεριστατωμένη απάντηση –
αιτιολόγηση σε περίπτωση ενστάσεων.
Παραδοτέα: Έκθεση αξιολόγησης ανά αίτηση / πρόταση, εμπεριστατωμένη
αιτιολόγηση ανά ένσταση
3) Υποστήριξη των δικαιούχων της ΣΒΑΑ για την υποβολή προτάσεων. Στην
εγκεκριμένη ΣΒΑΑ περιλαμβάνονται 15 δράσεις σε 5 Άξονες Προτεραιότητας
του ΕΣΠΑ. Δικαιούχοι των πράξεων είναι ο Δήμος Βέροιας, αλλά και άλλοι
πολλοί τοπικοί φορείς, όπως το Επιμελητήριο Ημαθίας, Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, κ.α. Ο
Ανάδοχος θα υποστηρίζει το Δήμο Βέροιας στην ωρίμανση προτάσεων τόσο
του Δήμου Βέροιας (πρόκειται για τις πράξεις με α/α 1, 3, 4, 5, 6, 10 και 11
στον πίνακα που παρατίθεται στο τμήμα «1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» της
παρούσης), όσο και των άλλων δυνητικών δικαιούχων για την επίσπευση
ωρίμανσης προτάσεων και την έγκαιρη υποβολή τους για χρηματοδότηση
όταν εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις. Επίσης ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει
στην έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων στην κατάρτιση των προτάσεων και θα
προτείνει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και καθυστερήσεων.
Παραδοτέα: Τεχνικές περιγραφές προτάσεων και Τεχνικά Δελτία με σαφή
κριτήρια για την επιλογή των δυνητικών δικαιούχων. Απαραίτητες οι περιγραφές των
προτάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (δράσεις με α/α 12, 13, 14 και 15
στον Πίνακα Δράσεων) με τελικούς δικαιούχους Κοινωνικούς Φορείς αλλά και
δράσεις του ΕΤΠΑ με τελικό δικαιούχο τον Δήμο, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο
συνηθισμένο πεδίο δραστηριοποίησής του (δράσεις με α/α 10 και 11).
Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να ανταποκριθεί στην παροχή
υποστήριξης και στους υπόλοιπους Τελικούς Δικαιούχους πλην του Δήμου.
4) Υποστήριξη του Δήμου στην παρακολούθηση της προόδου και της
επίτευξης των στόχων της ΣΒΑΑ (χρονοδιαγράμματα, απορρόφηση και
φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων πράξεων). Ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί
τα χρονοδιαγράμματα, την απορρόφηση και το φυσικό αντικείμενο της ΣΒΑΑ
και θα συντάσσει εκθέσεις προόδου, για ενημέρωση της υπηρεσίας (Τμήμα
6
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Προγραμματισμού) αλλά και της Διοίκησης του Δήμου (δηλαδή, του
Δημοτικού Συμβουλίου), όπου θα αναφέρονται οι στόχοι επίτευξης αλλά και οι
τυχόν καθυστερήσεις, προβλήματα. Θα προτείνονται ενέργειες διόρθωσης και
επίσπευσης των διαδικασιών αλλά και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων.
Παραδοτέα: Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου της ΣΒΑΑ
5) Υποστήριξη του Δήμου για την διαμόρφωση προτάσεων αναθεώρησης της
ΣΒΑΑ. Σε περίπτωση προβλημάτων στην υλοποίηση της ΣΒΑΑ, ενδέχεται να
απαιτηθεί αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης. Στην περίπτωση αυτή, ο
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος της σύνταξης της πρότασης αναθεώρησης, σε
συνεργασία με την Υπηρεσία, για την προώθησή της στην Ομάδα Τεχνικής
Αξιολόγησης, στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και εν συνεχεία στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είναι επίσης υποχρεωμένος να συμμετέχει με τη
φυσική παρουσία ενός, τουλάχιστον, εκπροσώπου του στις διαβουλεύσεις
αυτές.
Παραδοτέα: Προτάσεις αναθεώρησης (εφόσον απαιτηθούν)
6) Υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου που θα διενεργηθούν από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικό ελεγκτικά
όργανα. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρίσταται με τη φυσική
παρουσία ενός τουλάχιστον, στελέχους του, σε διαδικασίες ελέγχου, καθώς
και να συντάσσει σχετικές απαντήσεις σε γραπτά πορίσματα.
Παραδοτέα: Απαντήσεις σε σχετικά πορίσματα ελέγχου
7) Υποστήριξη του Δήμου στην τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και
επικοινωνίας που αναλαμβάνονται στα πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων/
καθηκόντων του, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε ενέργειες δημοσιότητας
της Στρατηγικής ή και επί μέρους πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιό
τους. Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει σε δράσεις δημοσιότητας και
ενημέρωσης τόσο των δυνητικών δικαιούχων της ΣΒΑΑ όσο και του
ευρύτερου κοινού. Θα παρέχει υλικό τόσο για επιμέρους πράξεις (π.χ.
περιγραφές φυσικού αντικειμένου για δελτία τύπου κλπ.) όσο και γενικότερα
για την πρόοδο υλοποίησης της ΣΒΑΑ (π.χ. διαγράμματα επίτευξης στόχων,
απορρόφησης, κ.α.) αλλά και συμμετέχει με τη φυσική παρουσία ενός
τουλάχιστον, εκπροσώπου του σε δράσεις δημοσιότητας- ενημέρωσης.
Παραδοτέα: Υλικό ενημέρωσης
Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται τόσο με την Ομάδα Διοίκησης του Δήμου, η οποία είναι
υπεύθυνη για θέματα ΒΑΑ και αποτελείται από το Δήμαρχο και το Τμήμα
Προγραμματισμού – Ανάπτυξης και Οργάνωσης, όσο και με την Ομάδα Τεχνικής
Αξιολόγησης. Επίσης, όταν θεωρείται από την Υπηρεσία απαραίτητο, θα πρέπει να
παρευρίσκεται και σε συνεδριάσεις της Δομής Συναίνεσης (Δημοτική Επιτροπή
Διαβούλευσης) και του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε συναντήσεις με
δυνητικούς δικαιούχους της ΣΒΑΑ.
Για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και συγκεκριμένα
να καλύπτει τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:
1. Να διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση ανάλογης εργασίας και, ειδικότερα,
να έχει παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης (τεχνικής βοήθειας) για την
7
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παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
σε
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Περιφέρειες στα πλαίσια
τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης, την τελευταία τριετία.
2. Να διαθέτει ομάδα έργου επαρκώς στελεχωμένη ώστε να φέρει σε πέρας
το υπό ανάθεση έργο, δηλ. να διαθέτει στην ομάδα εργασίας στελέχη με
ειδικότητες Μηχανικού ΠΕ (διπλωματούχου ΑΕΙ, οποιασδήποτε
ειδικότητας) και Οικονομολόγου ΠΕ, κατ’ ελάχιστον. Καθένα από τα
στελέχη που θα απασχοληθούν στην ομάδα έργου θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον διετή επαφή με τις διαδικασίες των συγχρηματοδοτούμενων
έργων και με πολύ καλή γνώση του πακέτου MS Office (Word, Excel,
Access, Powerpoint).
3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η υπηρεσία θα έχει χρονική διάρκεια 20 ανθρωπομηνών και αποτελείται από τα
κάτωθι πακέτα εργασίας:

Πακέτο εργασίας
Υποστήριξη στον Προγραμματισμό,
εξειδίκευση προσκλήσεων
Υποστήριξη στην αξιολόγηση των
αιτήσεων/ προτάσεων
Υποστήριξη των δικαιούχων της
ΣΒΑΑ στην υποβολή των προτάσεων
Υποστήριξη στην παρακολούθηση
της προόδου και της επίτευξης των
στόχων της ΣΒΑΑ
Υποστήριξη στις προτάσεις
αναθεώρησης της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Υποστήριξη την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου
Υποστήριξη στην τήρηση των
κανόνων πληροφόρησης και
επικοινωνίας

Παραδοτέο
Αποφάσεις / επιστολές έγκρισης
από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Ε.Π.
Έκθεση αξιολόγησης ανά αίτηση /
πρόταση, εμπεριστατωμένη
αιτιολόγηση ανά ένσταση
Τεχνικές περιγραφές προτάσεων
και Τεχνικά Δελτία
Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου της
ΣΒΑΑ

Διάρκεια εργασίας/
ανθρωπομήνες
1

1
10
4

Προτάσεις αναθεώρησης
(εφόσον απαιτηθούν)

1

Απαντήσεις σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου

1

Υλικό ενημέρωσης

2
20

Διευκρινίζονται τα εξής:
Α) Τα πακέτα εργασίας δεν έχουν χρονολογική σειρά αλλά ενδέχεται να εκτελούνται
παράλληλα και με οποιαδήποτε σειρά, λόγω της φύσης της υλοποίησης της ΣΒΑΑ.
Β) Λόγω του απρόβλεπτου χρονοδιαγράμματος εξέλιξης της ΣΒΑΑ, οι
ανθρωπομήνες εργασίας δεν ταυτίζονται με χρονολογικούς μήνες, καθώς μπορεί να
υπάρξουν μεγάλα διαστήματα κατά τα οποία να μην υπάρχει ανάγκη χρήσης των
υπηρεσιών του αναδόχου.
Η πληρωμή του αναδόχου δεν θα γίνεται με κάθε παραδοτέο, αλλά βάσει
απολογιστικών εκθέσεων που θα υποβάλλονται με τη συμπλήρωση πέντε (5)
ανθρωπομηνών εργασίας (τρεις Τμηματικές Εκθέσεις), ενώ η τελική έκθεση θα
8
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υποβληθεί με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Σε κάθε απολογιστική έκθεση θα
υπάρχει οπωσδήποτε αναλυτική αναφορά και συσχέτιση με τα πακέτα εργασίας και
τα παραδοτέα.
Επισημαίνεται ότι τα παραδοτέα και οι εκθέσεις προόδου θα παραδίδονται σε
έντυπη μορφή (2 αντίτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή. Γίνονται αποδεκτές
αποστολές των ηλεκτρονικών παραδοτέων και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Ο συντάκτης
Ημερομηνία

03-04-2018

Υπογραφή

Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο του
Τμήματος
Ημερομηνία
Υπογραφή

03-04-2018
ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ημερομηνία
Υπογραφή

03-04-2018
ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

α/α
ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

9
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Κεντρική Μακεδονία» Άξονας
Προτεραιότητας ΑΞ11 «Άξονας
Τεχνικής Βοήθειας – ΕΤΠΑ»

CPV 72224000-1

Βέροια 03/04/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Πακέτο εργασίας

Υποστήριξη στον Προγραμματισμό,
εξειδίκευση προσκλήσεων
Υποστήριξη στην αξιολόγηση των
αιτήσεων/ προτάσεων
Υποστήριξη των δικαιούχων της ΣΒΑΑ
στην υποβολή των προτάσεων
Υποστήριξη στην παρακολούθηση της
προόδου και της επίτευξης των στόχων
της ΣΒΑΑ
Υποστήριξη στις προτάσεις
αναθεώρησης της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Υποστήριξη την υποβολή απαντήσεων

Ανθρωπομήνες

Τιμή
μονάδας (€)

Προϋπολογισμός
(€)

1

1051

1.051,00

1

1051

1.051,00

10

1051

10.510,00

4

1051

4.204,00

Προτάσεις αναθεώρησης
(εφόσον απαιτηθούν)

1

1051

1.051,00

Απαντήσεις σε σχετικά

1

1051

1.051,00

Παραδοτέο

Απαντήσεις στα σχετικά έγγραφα
εξειδίκευσης.
Έκθεση αξιολόγησης ανά αίτηση
/ πρόταση, εμπεριστατωμένη
αιτιολόγηση ανά ένσταση
Τεχνικές περιγραφές προτάσεων
και Τεχνικά Δελτία.
Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου
της ΣΒΑΑ
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σε σχετικά πορίσματα ελέγχου
Υποστήριξη στην τήρηση των κανόνων
πληροφόρησης και επικοινωνίας

Ο συντάκτης
Ημερομηνία

03-04-2018

Υπογραφή

ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

πορίσματα ελέγχου
Υλικό ενημέρωσης

Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο του
Τμήματος
Ημερομηνία
Υπογραφή

03-04-2018

2

1051

2.102,00

Σύνολο

21.020,00 €

Θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ημερομηνία
Υπογραφή

03-04-2018
ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

α/α
ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ)
ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική
Μακεδονία» Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ11
«Άξονας Τεχνικής Βοήθειας – ΕΤΠΑ»

CPV 72224000-1

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

Πακέτο εργασίας

Ανθρωπομήνες

Υποστήριξη στον Προγραμματισμό, εξειδίκευση προσκλήσεων

1

Υποστήριξη στην αξιολόγηση των αιτήσεων/ προτάσεων

1

Υποστήριξη των δικαιούχων της ΣΒΑΑ στην υποβολή των
προτάσεων
Υποστήριξη στην παρακολούθηση της προόδου και της
επίτευξης των στόχων της ΣΒΑΑ
Υποστήριξη στις προτάσεις αναθεώρησης της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
Υποστήριξη την υποβολή απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα
ελέγχου
Υποστήριξη στην τήρηση των κανόνων πληροφόρησης και
επικοινωνίας

Τιμή μονάδας (€)

Προσφορά (€)

10
4
1
1
2
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
……………………………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)
…………………………………………………………………………………………………………..
Βέροια
- - 2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
…………………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Κεντρική Μακεδονία» Άξονας
Προτεραιότητας ΑΞ11 «Άξονας
Τεχνικής Βοήθειας – ΕΤΠΑ»

CPV 72224000-1

Βέροια 03/04/2018

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας με τίτλο
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΒΑΑ) ΒΕΡΟΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 21.020,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
 Το Ν. 4314/2014 για «τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014)
 Την υπ’ αριθμ 51540/ΕΥΣΑΑΠ/3628 (ΦΕΚ 1856Β/2010) Υπουργική Απόφαση
με θέμα «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής
υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής
τους»
 Την υπ. αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 /Β’/24.08.2015)
Υ.Α. με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την
υπ. αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 /Β’/01.11.2016)
Απόφαση.
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Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)
Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
ΔημοσίωνΣυμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφωνεγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών –
ΑπλουστεύσειςΔιαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74)
Του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις»
Των εκδοθέντων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπών (πλην των ήδη
αναφερομένων) κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλων διατάξεων που
αναφέρονταιρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, ΠΔ, υπουργικής
απόφασης, κλπ.) που διέπει τηνανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:
α. Σύμβαση
β. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
γ. Τεχνική Περιγραφή
ε. Προσφορά
στ. Προϋπολογισμός
ζ. Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της μελέτης ορίζεται σε είκοσι (20) ανθρωπομήνες.
Επειδή η υλοποίηση των επιμέρους παραδοτέων καθορίζεται από την πορεία
υλοποίησης της ΣΒΑΑ και δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά, η πληρωμή του
Αναδόχου θα γίνεται με την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή από τον Δήμο
των Τμηματικών Απολογιστικών Εκθέσεων και της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης,
όπως ορίζεται παρακάτω στα άρθρα 13 και 14 της παρούσης.
Σε περίπτωση ανάγκης περαιτέρω παράτασης, αυτή δύναται να χορηγηθεί με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αιτιολόγηση και χωρίς τροποποίηση του
οικονομικού αντικειμένου (σχετ. άρθρο 217 του 4412/2016).
Άρθρο 6ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
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σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον :
i.
την ημερομηνία έκδοσης,
ii.
τον εκδότη,
iii.
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),
iv.
τον αριθμό της εγγύησης,
v.
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
vi.
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης,
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
vii.
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ)
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
viii.
τα στοιχεία της σχετικής ανάθεσης,
ix.
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
x.
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
Εάν η εγγύηση εκδοθεί από Ελληνική Τράπεζα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης,
υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της
έκπτωσης του αναδόχου.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 7ο : Δικαιούμενοι Συμμετοχής
7.1.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
7.2.
Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
7.3.
Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
7.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
7.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
7.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό
φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το
δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και
καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
7.4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις εμπειρίας και τεχνογνωσίας Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν
πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ειδικότερα για την εργασία αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος
είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να έχει τα κατωτέρω προσόντα ελάχιστης
εμπειρίας, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά με «δάνεια εμπειρία» δηλαδή με
εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα δεσμεύεται
για την συνεργασία του με τον υποψήφιο για την συγκεκριμένη εργασία.
Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί και να τεκμηριώσει
επαρκώς τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής επάρκειας.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
πρέπει να πληροί η ένωση προσώπων, αθροιστικά:
1. Να διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση ανάλογης εργασίας και, ειδικότερα,
να έχει παράσχει υπηρεσίες υποστήριξης (τεχνικής βοήθειας) για την
παρακολούθηση
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
σε
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σε Περιφέρειες στα πλαίσια
τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης, την τελευταία τριετία.
2. Να διαθέτει ομάδα έργου επαρκώς στελεχωμένη ώστε να φέρει σε πέρας
το υπό ανάθεση έργο, δηλ. να διαθέτει στην ομάδα εργασίας στελέχη με
ειδικότητες Μηχανικού ΠΕ (διπλωματούχου ΑΕΙ, οποιασδήποτε
ειδικότητας) και Οικονομολόγου ΠΕ, κατ’ ελάχιστον. Καθένα από τα
στελέχη που θα απασχοληθούν στην ομάδα έργου θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον διετή επαφή με τις διαδικασίες των συγχρηματοδοτούμενων
έργων και με πολύ καλή γνώση του πακέτου MS Office (Word, Excel,
Access, Powerpoint).
Άρθρο 8ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά
τους και τα εξής δικαιολογητικά:
Ι. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία δηλώνεται ότι:
•
Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
•
Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
•
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου
έργου.
•
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
•
Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα
Πρόσκληση.
•
Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο
ακέραιο το αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
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ΙΙ. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο: Πρακτικό Απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του Προσφέροντος, με το οποίο:
•
Εγκρίνεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στην παρούσα διαδικασία.
•
Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος
εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση, να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (της
προσφοράς συμπεριλαμβανομένης) να καταθέσει την προσφορά – τα έγγραφα,
καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
ΙΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία δηλώνεται ότι:
•
ΔΕΝ υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με
αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
•
ΔΕΝ έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
-Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016,
-Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας,
- Δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
- Δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του
άρθρου 24 του ν. 4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
-Δεν βρίσκεται σε μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την
πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
-Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
-Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις

20

18REQ003161066 2018-05-25
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
-Δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή
ή την ανάθεση,
-Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
IV. Α) Κατάλογος παρασχεθεισών υπηρεσιών την τελευταία 3ετία σύμφωνα με το
Παράρτημα ΧΙΙ του Παραρτήματος Α του ν. 4412/2016, και Β) πίνακας στελεχών
ομάδας έργου, με την εξής μορφή:
Α) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α

Τίτλος
Έργου

Αναθέτουσα
υπηρεσία

Συνοπτική
Περιγραφή
αντικειμένου
έργου

Περίοδος
Υλοποίησ
ης

Οικονομι
κή
αξία

Ποσοστό
συμμετο
χής

1
2
3
4
5
6

.
Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Εταιρεία (σε
περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας)

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση
στο σχήμα υλοποίησης δηλ.
Υπεύθυνος Έργου, ή
εμπειρογνώμονας ή μέλος ομάδας
έργου

Προτεινόμενοι
Ανθρωπομήνες
απασχόλησης στο
έργο

Άρθρο 9ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
1. άρτια εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής, και του
επαγγέλματος
2. αναπροσαρμογή των περιεχομένων της εργασίας ανάλογα με τις παρατηρήσεις
της επιβλέπουσας υπηρεσίας
3. αναλυτικές προτάσεις με τεκμηρίωση
4. παράδοση της εργασίας εμπρόθεσμα.
5. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Σε καμία
περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Υπηρεσία με δαπάνες από τυχόν ατυχήματα στο
εργαζόμενο προσωπικό του Αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων, σε ξένη
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ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων του αναδόχου όντως
υπευθύνου αστικώς κα ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήματα φθοράς.
Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής
Ο Δήμος υποχρεούται να διευκολύνει την εργασία του αναδόχου παρέχοντας κάθε
δυνατή διευκόλυνση όπως ενδεικτικά:
1. συνεργασία με την διοίκηση
2. συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες
Άρθρο 11ο : 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.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 12ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
Παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 13ο : Παραλαβή παραδοτέων
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με το
άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016.
Μετά από την υποβολή κάθε Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης, καθώς και της
Τελικής Έκθεσης, και αφού αυτή γίνει δεκτή από την υπηρεσία, ακολουθεί η
παραλαβή της από την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών και στη συνέχεια από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 14ο : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τέσσερις φάσεις, με την υποβολή από τον
ανάδοχο κάθε Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης (τρεις ενδιάμεσες Τμηματικές
Εκθέσεις) και μίας Τελικής, με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
Διευκρινίζεται ότι λόγω του απρόβλεπτου χρονοδιαγράμματος εξέλιξης της ΣΒΑΑ, οι
ανθρωπομήνες εργασίας δεν ταυτίζονται με χρονολογικούς μήνες, καθώς μπορεί να
υπάρξουν μεγάλα διαστήματα κατά τα οποία να μην υπάρχει ανάγκη χρήσης των
υπηρεσιών του αναδόχου.
Η πληρωμή θα γίνει σε τέσσερις φάσεις ως ακολούθως:
Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ανθρωπομηνών εργασίας και την παραλαβή της 1ης
Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης: ποσό 5.255 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%)
Με τη συμπλήρωση των επόμενων πέντε (5) ανθρωπομηνών εργασίας και την
παραλαβή της 2ης Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης:
ποσό 5.255 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Με τη συμπλήρωση των επόμενων πέντε (5) ανθρωπομηνών εργασίας και την
παραλαβή της 3ης Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης:
ποσό 5.255 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Με τη συμπλήρωση των επόμενων πέντε (5) (δηλαδή συνολικά είκοσι [20])
ανθρωπομηνών εργασίας και την παραλαβή της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης:
ποσό 5.255 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Τα παραπάνω ποσά θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα, σύμφωνα με την έκπτωση
που θα δώσει ο ανάδοχος.
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Η καταβολή γίνεται κατόπιν εκδόσεως της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την
αρμόδια επιτροπή, της εκδόσεως πιστοποίησης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, της
έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο και της εκδόσεως του σχετικού δελτίου
παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι, τέλη
κλπ. Η αμοιβή καταβάλλεται όπως αναφέρεται παραπάνω, με πιστοποιήσεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (σχετ. άρθρο 200 του 4412/2016)
Άρθρο 15ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος 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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (φόρο 8%, κράτηση υπέρ
Ανεξάρτητης Αρχής 0,06%, κράτηση υπέρ ΑΕΠ 0,06%, χαρτόσημο 3% επί των
κρατήσεων και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%).
Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Άρθρο 16ο : Τόπος
Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες από την έδρα του ή στην έδρα του Δήμου,
όποτε απαιτείται. Ο ανάδοχος θα συμμετέχει με τη φυσική παρουσία ενός
τουλάχιστον εκπροσώπου του σε δράσεις δημοσιότητας- ενημέρωσης. Θα
συμμετέχει σε δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης τόσο των δυνητικών
δικαιούχων της ΣΒΑΑ όσο και του ευρύτερου κοινού. Θα πρέπει να παρευρίσκεται
και σε συνεδριάσεις της Δομής Συναίνεσης (Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης) και
του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και σε συναντήσεις με δυνητικούς δικαιούχους της
ΣΒΑΑ. Σε κάθε περίπτωση, όποτε καλείται για συνεργασία με τα στελέχη της
αναθέτουσας αρχής, θα προσέρχεται στην έδρα της.
Άρθρο 17ο : Εκχώρηση του αντικειμένου
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης για την υλοποίησή του σε τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, χωρίς την
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση υπεργολαβίας παρέχεται εφόσον ο
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή
εκτέλεση της σύμβασης.
Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρον» υπεύθυνος μαζί
με αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, για
σοβαρούς λόγους όπως π.χ. εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά
για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του
τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος
αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση.
Άρθρο 18ο : Επίλυση διαφορών
Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωναμε τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία
από τα αρμόδια όργανα και τα δικαστήρια Βέροιας.
Άρθρο 19ο : Έκπτωση αναδόχου
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύμβαση ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται με ειδική
πρόσκλησηνα συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε
εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Εάν ο ανάδοχος δεν
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ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στηνανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας (σχετ. άρθρο 203 του 4412/2016).

Ο συντάκτης
Ημερομηνία

03-04-2018

Υπογραφή

ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΙΔΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο του
Τμήματος
Ημερομηνία
Υπογραφή

03-04-2018

Θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης
Ημερομηνία
Υπογραφή

03-04-2018
ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

α/α
ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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