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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 
τθσ φμβαςθσ (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Θ παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά ςτθ παροχι τθσ υπθρεςίασ με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ» και αποτελεί το 3ο 

υποζργο  τθσ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Διμου Νάουςασ».  

Θ πράξθ με τίτλο «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Διμου Νάουςασ», είναι ενταγμζνθ ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία 2014-

2020» (ΕΡΑνΕΚ 2014-2020), ςφμφωνα με τθν, με  αρ. πρωτ. 4298/1460/Α3/28-06-19 (ΑΔΑ: 

9ΡΑΦ465ΧΙ8-0ΓΞ) απόφαςθ ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ τθσ Ειδικισ Γραμματζωσ Διαχείριςθσ 

Τομεακϊν ΕΡ ΕΤΡΑ και ΤΣ (με κωδικό MIS 5037918) και τθν με αρ. πρωτ. 6014/Β1/1234/15-

10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧ) τροποποίθςθ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ τθσ ιδίασ. 

H ςυγκεκριμζνθ Ρράξθ με Δικαιοφχο το Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ και Συνδικαιοφχο τον Εμπορικό 

Σφλλογο Νάουςασ, αφορά ςτθ δθμιουργία Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου, ςε ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι παρζμβαςθσ ςτο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Νάουςασ, μζςω ςτοχευμζνων και 

επιλεγμζνων επεμβάςεων που περιλαμβάνουν δράςεισ για τθν αναβάκμιςθ και τον 

εκςυγχρονιςμό των υποδομϊν, τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ, τθν προμικεια και εγκατάςταςθ 

ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ, τθν προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ βιϊςιμθσ 

κινθτικότθτασ, τθν ανάδειξθ ταυτότθτασ εμπορικισ περιοχισ, κακϊσ και τθν προβολι και 

προϊκθςθ τθσ εμπορικισ περιοχισ παρζμβαςθσ και τθσ Ρράξθσ. 

Θ περιοχι αναπλάςεων περιλαμβάνει  τισ οδοφσ Δ. Βλάχου (πρϊθν Δθμαρχίασ) από Γ. 

Κων/νιδθ ζωσ και πλατεία Δθμαρχείου, Γ. Κων/νιδθ από Δ. Βλάχου ζωσ Σολωμοφ, Σολωμοφ, 

Ηαφειράκθ από Θεοφίλου ζωσ Δ. Βλάχου, Ραναγοφλθ και τθν παρ. Ραναγοφλθ. 

 

Ρεριοχι αναπλάςεων δθμόςιου χϊρου Οpenmall Δ. Νάουςασ 
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Θ περιοχι επεμβάςεων ςτισ όψεισ καταςτθμάτων περιλαμβάνει τισ οδοφσ Δ. Βλάχου (πρϊθν 

Δθμαρχίασ) από τθνΓ. Κωνςταντινίδθ  ζωσ το Δθμαρχείο, πάροδο Ραναγοφλθ, Ραναγοφλθ, 

Ηαφειράκθ από Θεοφίλου ζωσ τθν Δ. Βλάχου, Σολωμοφ, Θεοφίλου, Γ.  Κωνςταντινίδθ, Καμπίτθ 

από τθν πλατεία Καρατάςου ζωσ τθν Αλεξ. Χωνοφ, Στουγιαννάκθ από τθν πλατεία Καρατάςου 

ζωσ τον Αγ. Μθνά, και τθν πλατεία Καρατάςου. 

 

Ρεριοχι επεμβάςεων ςτισ όψεισ καταςτθμάτων Οpenmall Δ. Νάουςασ 

Τα υποζργα τθσ πράξθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Τποζργο 1 : «Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ Ρροετοιμαςίασ Φακζλου Ρρόταςθσ» 
προχπολογιςμοφ  20.989,82€ 

 Τποζργο 2 : «Ενζργειεσ και Διαδικαςίεσ Μελετθτικισ Ωρίμανςθσ του ζργου», 
προχπολογιςμοφ  64.500,00€ 

 Τποζργο 3 : «Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ για τον 
Δικαιοφχο», προχπολογιςμοφ 40.000,00€ 

 Τποζργο 4 : «Δαπάνεσ για αμοιβζσ προςωπικοφ για το Συνδικαιοφχο», προχπολογιςμοφ 
40.000,00€ 

 Τποζργο 5 :«Ραρεμβάςεισ Αναβάκμιςθσ Δθμοςίου Χϊρου για τθ δθμιουργία του 
Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου», προχπολογιςμοφ ποςοφ  905.000,00€ 

 Τποζργο 6  : «Ζργο αναβάκμιςθσ οδοφωτιςμοφ», προχπολογιςμοφ ποςοφ 62.615,41€ 

 Τποζργο 7 : «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ 
βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ», προχπολογιςμοφ ποςοφ 399.475,02€ 

 Τποζργο 8 : «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ υλικϊν για τθν ανάδειξθ ταυτότθτασ τθσ 
εμπορικισ περιοχισ», προχπολογιςμοφ ποςοφ 195.465,00€ 

 Τποζργο 9 : «Ρροβολι και προϊκθςθ τθσ εμπορικισ περιοχισ», προχπολογιςμοφ 
ποςοφ 18.535,00€ 

 Τποζργο 10 : «Ζκδοςθ Αδειϊν μικρισ κλίμακασ για παρεμβάςεισ ςε ωφελοφμενεσ 
επιχειριςεισ», προχπολογιςμοφ ποςοφ 20.000,00€ 

Τα Τποζργα 1,2,3,5,6 και 7 αφοροφν ςτο Δικαιοφχο τθσ πράξθσ Διμο Θρωικισ Ρόλθσ 

Νάουςασ. 
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Στο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ προβλζπεται θ 

παροχι τεχνικϊν και υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν ςτο Διμο Θ.Ρ. Νάουςασ για τθν 

αποτελεςματικι οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 40.000,00€. 

Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ υποςτιριξθσ τθσ Ρράξθσ ςε εξωτερικό Σφμβουλο κρίνεται 

απαραίτθτθ για τθν επιτυχι υλοποίθςι τθσ λαμβάνοντασ υπόψθ το περιοριςμζνο 

ανκρϊπινο δυναμικό που διακζτει ο Διμοσ, τισ χρονικζσ και ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ που 

προκφπτουν από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ του νζου ΕΣΡΑ και τισ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, 

τεχνογνωςία και εμπειρία που απαιτοφνται ςε οριςμζνα από τα υποζργα τθσ πράξθσ. 

Θ παρεχόμενθ υπθρεςία αφορά ςε  γενικι υπθρεςία ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα κατά το 

άρκρο 2 παρ. 1,  περ. 9 β του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ ζχει ωσ 

αντικείμενο τθν υποςτιριξθ των Υπθρεςιϊν του Διμου Θ.Ρ. Νάουςασ για τθν επιτυχι 

υλοποίθςθ τθσ πράξθσ με τίτλο «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Διμου Νάουςασ» και τθν 

επίτευξθ των ςτόχων αυτισ. 

Ο Σφμβουλοσ υποςτιριξθσ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε οι δράςεισ που κα υλοποιθκοφν να 

επιτφχουν τουσ ςτόχουσ όπωσ αυτοί διαμορφϊκθκαν κατά τθν υποβολι πρόταςθσ τθσ 

πράξθσ. Ειδικότερα , οι ςτόχοι αναφζρονται ςε : 

α)  παρεμβάςεισ και ζργα βελτίωςθσ και ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ και 

νοοτροπίασ εντόσ των ορίων του Διμου,  

β)    δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν εκκίνθςθ τθσ ανάπτυξθσ και ςτθν εξάλειψθ των ςυνεπειϊν ςε 

τοπικό επίπεδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, των υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ και τθν ζλλειψθ 

ανταγωνιςτικότθτασ του «επιχειρείν»,  

γ)   παρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ του δθμόςιου χϊρου ςτθν περιοχι που επιλζχκθκε από το 

Διμο για τθ δθμιουργία του Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου. 

Θ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ κα επιφζρει τα κάτωκι οφζλθ για τθν τοπικι κοινωνία: 

α) ενίςχυςθ των τοπικϊν επιχειριςεων και βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ εμπειρίασ του καταναλωτι 

(επιςκζπτθ ι/και μόνιμου κατοίκου) 

β) αφξθςθ των ειςοδθμάτων των τοπικϊν επιχειριςεων γεγονόσ που κα οδθγιςει ςε πολλαπλά 

άμεςα και ζμμεςα οφζλθ για το Διμο 

γ) ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ μζςα από τθν ενεργι ςυμμετοχι των εμπόρων και 

καταςτθματαρχϊν τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. 

Πλεσ οι παρεμβάςεισ κα βαςίηονται ςε αποφάςεισ υποςτθριγμζνεσ από τον εμπορικό 

ςφλλογο ι/και τουσ επιχειρθματίεσ – εμπόρουσ.  
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2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ παροχι Υπθρεςιϊν Συμβοφλου Υποςτιριξθσ υλοποίθςθσ 
τθσ πράξθσ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Διμου Νάουςασ» όςον αφορά ςτο Δικαιοφχο, ο οποίοσ 
είναι ο Διμοσ Θ.Ρ. Νάουςασ. Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ 
απρόςκοπτθσ εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ. Ειδικότερα, ο Σφμβουλοσ κα ςυμβάλει ςτθν ορκι εκτζλεςθ του 
πράξθσ παρακολουκϊντασ τθν πρόοδο  των υποζργων τθσ πράξθσ, ελζγχοντασ τθν πορεία 
εργαςιϊν, προτείνοντασ λφςεισ, ςυμβάλλοντασ ενεργά ςτθν εφρυκμθ υλοποίθςθ των 
εργολαβιϊν, κακϊσ επίςθσ και ςυντάςςοντασ τισ απαιτοφμενεσ εκκζςεισ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων και πρόβλεψθ διορκωτικϊν ενεργειϊν ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του 
προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ.  

Ειδικότερα, οι εργαςίεσ υποςτιριξθσ που κα παρζχονται ςτο προςωπικό του Διμου Θ.Ρ 

Νάουςασ περιλαμβάνουν: 

ΦΑΗ Α: Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ ενεργειϊν 

 Υποςτιριξθ ςτθν ςυγκρότθςθ Ομάδασ Ζργου, ςτισ ενζργειεσ ςυντονιςμοφ των ςτελεχϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου και ςτθ διοργάνωςθ ςχετικϊν ςυναντιςεων 

 Οργάνωςθ και ςχεδιαςμό υλοποίθςθσ ςτισ Κατθγορίεσ Ενεργειϊν του Δικαιοφχου 

 Σφνταξθ αναλυτικοφ προγραμματιςμοφ των ενεργειϊν και βθμάτων που κα πρζπει να 
ακολουκιςει τόςο ο Δικαιοφχοσ, όςο και  ο Συνδικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ. 

 Υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου Διμου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία µε τον 
Συνδικαιοφχο για τθν επίλυςθ όλων των κεµάτων που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 

 Υποβολι προτάςεων ςτον Δικαιοφχο για τον Αναςχεδιαςμό Ρράξθσ εφόςον προκφψει τζτοια 
ανάγκθ 

 Υποςτιριξθ ςτθν ςφνταξθ και υποβολι Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και ςτθν διεκπεραίωςθ 
των απαιτοφμενων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ τθσ πράξθσ κακϊσ και ςτα πρότυπα 
παρακολοφκθςθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΟΡΣ). 

 Ρροετοιμαςία  Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ (ΤΔΡ) και Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του Διμου 

 Επικαιροποίθςθ Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ και Υποζργων κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ 
αυτϊν εφόςον προκφψει τζτοια ανάγκθ 

 Υποςτιριξθ ενεργειϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Υποζργου 1 

 Σφνταξθ Εκκζςεων Ρεπραγμζνων αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ Α Φάςθσ 

 

ΦΑΗ Β: Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ωρίμανςθσ μελετϊν-προδιαγραφϊν-εγκρίςεων, 

προετοιμαςίασ -διεξαγωγισ δθμοςίων διαγωνιςμϊν ζωσ το ςτάδιο τθσ 

υπογραφισ ςφμβαςθσ για το «Τποζργο 5» και το «Τποζργο 7». 
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 Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθν ωρίμανςθ μελετϊν - τεχνικϊν προδιαγραφϊν-

εγκρίςεων για το «Υποζργο 5: Ραρεμβάςεισ Αναβάκμιςθσ Δθμοςίου Χϊρου για τθ 

δθμιουργία του Ανοικτοφ Κζντρου Εμπορίου» και το «Υποζργο 7: Ρρομικεια και 

εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ζξυπνθσ πόλθσ και ζξυπνθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ», του 

Δικαιοφχου. 

 Υποςτιριξθ και τεχνικι βοικεια  κατά τθ ςφνταξθ Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ (φάκελο ςφμβαςθσ 
ζργου, τεχνικζσ προδιαγραφζσ προμθκειϊν, προχπολογιςμοί, διακιρυξθ, Ειδικι Συγγραφι 
Υποχρεϊςεων, ΣΑΥ-ΦΑΥ κ.α.). 

 Υποςτιριξθ ςτθν καταχϊριςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων ςτισ πλατφόρμεσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ). 

 Υποςτιριξθ, τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των  Επιτροπϊν Διαγωνιςμοφ, με τεχνικζσ ςυμβουλζσ 
και γνωμοδοτιςεισ  ςε οποιοδιποτε ηιτθμα προκφψει κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
ανάδειξθσ αναδόχων των υποζργων 

 Υποςτιριξθ κατά τθ διαδικαςία του προςυμβατικοφ ελζγχου και μζχρι τθν Συμβαςιοποίθςθ 

 Υποςτιριξθ ςτθν ςφνταξθ και υποβολι Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και ςτθν διεκπεραίωςθ 
των απαιτοφμενων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ τθσ πράξθσ κακϊσ και ςτα πρότυπα 
παρακολοφκθςθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΟΡΣ). 

 Ρροετοιμαςία  Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ (ΤΔΡ) και Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του Διμου 

 Επικαιροποίθςθ Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ και Υποζργων κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ αυτϊν 
εφόςον προκφψει τζτοια ανάγκθ 

 Σφνταξθ Εκκζςεων Ρεπραγμζνων αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ Β Φάςθσ. 

 

ΦΑΗ Γ: Τπθρεςίεσ υποςτιριξθσ παρακολοφκθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου για 

το «Τποζργο 5» και το «Τποζργο 7». 

 Επικαιροποίθςθ αναλυτικοφ προγραμματιςμοφ των ενεργειϊν και βθμάτων που κα πρζπει 
να ακολουκιςει τόςο ο Δικαιοφχοσ, όςο και ο Συνδικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ 

 Υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ςυνόλου τθσ Ρράξθσ για τθν επίλυςθ 
προβλθμάτων, που τυχόν κα προκφψουν 

 Υποςτιριξθ του Υπευκφνου τθσ Ρράξθσ ςτισ ενζργειεσ ςυντονιςμοφ των ςτελεχϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου και ςτθ διοργάνωςθ ςχετικϊν ςυναντιςεων 

 Υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου του ∆ιµου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία µε τθν 
Ειδικι Υπθρεςία ∆ιαχείριςθσ για όλα τα κζµατα που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του φυςικοφ 
και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου του ∆ιµου. 

 Υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου Διμου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία µε τον 
Συνδικαιοφχο για τθν επίλυςθ όλων των κεµάτων που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ 
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 Υποςτιριξθ τθσ Ομάδασ Ζργου του ∆ιµου ωσ προσ τθν απρόςκοπτθ επικοινωνία με τρίτουσ 
φορείσ του περιβάλλοντοσ του ζργου για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν υλοποίθςι του 

 Υποςτιριξθ ςτθν ςφνταξθ και υποβολι Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και ςτθν διεκπεραίωςθ 
των απαιτοφμενων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ τθσ πράξθσ κακϊσ και ςτα πρότυπα 
παρακολοφκθςθσ του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΟΡΣ). 

 Ρροετοιμαςία  Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ (ΤΔΡ) και Τεχνικϊν Δελτίων Υποζργων και τυχόν 
τροποποιιςεων αυτϊν, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του Διμου 

 Επικαιροποίθςθ Τεχνικοφ Δελτίου Ρράξθσ και Υποζργων κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ 
αυτϊν όποτε προκφψει τζτοια ανάγκθ 

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ και τθν αποτφπωςθ του Φυςικοφ και του Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ 

 Σφνταξθ και υποβολι αναφορϊν προσ τον Υπεφκυνο τθσ Ρράξθσ για τθν πορεία υλοποίθςθσ 
του ζργου του Διμου, ωσ προσ το φυςικό και οικονομικό  του αντικείμενο 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ περιοδικϊν τεχνικϊν εκκζςεων ςτισ οποίεσ κα αναφζρονται όλεσ οι 
ενζργειεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ, θ ςυςχζτιςθ αυτϊν 
με τουσ αναφερόμενουσ ςτο ΤΔΡ δείκτεσ κακϊσ και προτάςεισ βελτίωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ ι απαραίτθτων ανακεωριςεων των ςτόχων τθσ πράξθσ. 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ αναφορϊν προόδου υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου τθσ πράξθσ ςτο πλαίςιο τθσ υποβολισ των απαιτοφμενων εξαμθνιαίων 
δελτίων παρακολοφκθςθσ. 

 Αναγνϊριςθ δυςλειτουργιϊν / κακυςτεριςεων / προβλθματικϊν καταςτάςεων που 
επθρεάηουν τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου του Διμου, 
διατφπωςθ προτάςεων αντιμετϊπιςθσ και ανάλθψθ ςχετικισ δράςθσ για τθν 
υποςτιριξθ τθσ ορκισ, ζγκαιρθσ και επιτυχθμζνθσ ολοκλιρωςισ του. 

 Υποςτιριξθ του Δικαιοφχου ςτθ ςυμπλιρωςθ και καταχϊρθςθ των Δελτίων Διλωςθσ 
Επίτευξθσ Δεικτϊν Ρράξθσ που υποβάλει ςτο ΟΡΣ, μζςω τυποποιθμζνων εντφπων. 

 Τποςτιριξθ του Διμου κατά τουσ ενδιάμεςουσ και τελικοφσ ελζγχουσ του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Πράξθσ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

 Αναφορά και καταγραφι τυχόν δυςχερειϊν και προβλθμάτων κατά τθν εκτζλεςθ του 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ. 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςυμπλιρωςθ και καταχϊρθςθ των Δελτίων Διλωςθσ Δαπανϊν που 
υποβάλει ο Δικαιοφχοσ ςτο ΟΡΣ μζςω τυποποιθμζνων εντφπων και των ςυνοδευτικϊν 
αποδεικτικϊν εγγράφων ωσ προσ τθν κανονικότθτα και επιλεξιμότθτά τουσ. 

 Ρροετοιμαςία και ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν για τθν ςφνταξθ και υποβολι ςτον 
Φορζα Χρθματοδότθςθσ των Αιτθμάτων Χρθματοδότθςθσ. 

 Παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν πλθρωμϊν τθσ πράξθσ, 
ςυγκζντρωςθ αντιγράφων των παραςτατικϊν πλθρωμισ του Διμου. 

 Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ δελτίων διλωςθσ δαπανϊν και οικονομικϊν αναφορϊν τθσ 
πράξθσ. 
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 Οργάνωςθ και τιρθςθ του Φακζλου Πράξθσ που κα περιζχει κατ' ελάχιςτο τθν 
αρχειοκζτθςθ του ςχετιηόμενου με το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ πράξθσ 
υλικό, κακϊσ και τθ ςχετικι με τθν πράξθ αλλθλογραφία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι. 

 Υποςτιριξθ ςτθ προετοιμαςία και ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Ρράξθσ 
και όλων των ςυνοδευτικϊν αυτισ εγγράφων ςτθν αρμόδια Ειδικι Υπθρεςία 
∆ιαχείριςθσ, όςον αφορά ςτισ κατθγορίεσ ενεργειϊν του∆ιµου. 

 Σφνταξθ Εκκζςεων Ρεπραγμζνων αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ Γ Φάςθσ. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   

Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ κα πρζπει: 

 Να λάβει τα αρχικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν παροχι τθσ υπθρεςίασ του, από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου και ςε ςυνεργαςία με αυτζσ να οργανϊςει το πλάνο 
υλοποίθςθσ του ζργου (κακοριςμό προτεραιοτιτων, οργάνωςθ επαφϊν, 
χρονοδιάγραμμα επιςκζψεων κτλ), 

 Να απευκφνεται ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου για να λαμβάνει υπόψθ τισ 
υποδείξεισ τουσ και να τισ ακολουκεί κατά τθ διάρκεια παροχισ των εργαςιϊν του, 

 Να επιςκζπτεται και να εγκακίςταται ςτθν ζδρα του Διμου όταν απαιτείται μαηί με τον 
απαραίτθτο τεχνολογικό του εξοπλιςμό, για τθν αποτελεςματικότερθ τεχνικι ςτιριξθ. 

 Να διατυπϊνει προτάςεισ για τθν βελτιςτοποίθςθ των εκτελοφμενων εργαςιϊν 

Ο ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα προετοιμάςει το ςφςτθμα διοίκθςθσ τθσ 
πράξθσ και τον αναλυτικό προγραμματιςμό των ενεργειϊν και βθμάτων που κα πρζπει να 
ακολουκιςει τόςο ο Δικαιοφχοσ, όςο και ο Συνδικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ. Επίςθσ, κα 
προετοιμάςει το πρωτόκολλο επικοινωνίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων τθσ 
υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ κακϊσ και τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ των ωφελοφμενων. Τα 
παραπάνω κα παρουςιαςτοφν ςτο Δικαιοφχο και Συνδικαιοφχο τθσ πράξθσ ςε ειδικι 
ςυνάντθςθ που κα οργανωκεί για το ςκοπό αυτό.  

Στθ ςυνζχεια, ο ανάδοχοσ καλείται να φζρει εισ πζρασ τισ εργαςίεσ που παρουςιάηονται και 
αναλφονται ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο τθσ παροφςασ τεχνικισ ζκκεςθσ. Ο απολογιςμόσ 
των πεπραγμζνων του κα αποτυπϊνεται μζςα από απολογιςτικζσ εκκζςεισ. 

 

4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο οικονομικόσ φορζασ που κα αναλάβει τθν εν λόγω παροχι υπθρεςίασ πρζπει : 

α) να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ και αποδεδειγμζνα τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο παροχισ 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και υποςτιριξθσ ςτο ςυντονιςμό και τθ διαχείριςθ Πράξθσ,  
προσ  ΟΣΑ Αϋ ι Βϋ βακμοφ, ενταγμζνο ςε οποιοδιποτε Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα, 
χρθματοδοτοφμενο από Ευρωπαϊκοφσ και Εκνικοφσ πόρουσ , κατά τθ διάρκεια των πζντε 
(5) τελευταίων ετϊν (2016-2020). 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυγκροτιςει Ομάδα Ζργου, θ οποία κα απαρτίηεται από 
ικανό αρικμό ςτελεχϊν κατϋ ελάχιςτον όπωσ φαίνεται παρακάτω: 
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 Ζνα (1) ςτζλεχοσ, το οποίο κα διακζτει τίτλο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) 
Οικονομικισ κατεφκυνςθσ, με τουλάχιςτον δεκαετι (10)  επαγγελματικι εμπειρία ςε 
ζργα τεχνικισ και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, παρακολοφκθςθσ και 
διαχείριςθσ(διοικθτικισ και οικονομικισ) ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και 
προγραμμάτων.  

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ, το οποίο κα διακζτει τίτλο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) 
Πολιτικοφ Μθχανικοφ ι Αγρ. Σοπογράφου Μθχανικοφ Πολυτεχνικισ χολισ, με 
τουλάχιςτον δεκαετι (10)  επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα τεχνικισ και 
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ (διοικθτικισ και 
τεχνικισ)  ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και προγραμμάτων . 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ, το οποίο κα διακζτει τίτλο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) 
Αρχιτζκτονα Μθχανικοφ Πολυτεχνικισ χολισ με τουλάχιςτον πενταετι (5)  
επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα αρχιτεκτονικοφ, αςτικοφ ςχεδιαςμοφ και 
ςχεδιαςμοφ δθμόςιων ζργων. 

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ, το οποίο κα διακζτει τίτλο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) 
Ηλεκτρολόγου ι Μθχανολόγου Μθχανικοφ, με τουλάχιςτον πενταετι (5)  
επαγγελματικι εμπειρία ςε κζματα ςχετικά με αναπλάςεισ και διαμορφϊςεισ δθμοςίων 
χϊρων.   

 Ζνα (1) ςτζλεχοσ, το οποίο κα διακζτει τίτλο Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) 
Διπλωματοφχοσ Πλθροφορικισ, με τουλάχιςτον πενταετι (5)  επαγγελματικι 
εμπειρία ςε κζματα πλθροφοριακισ υποδομισ φορζων του δθμοςίου και ιδιωτικοφ 
τομζα και ςε κζματα ςυςτθμάτων «ζξυπνθσ» πόλθσ (όπωσ πχ. διαχείριςθ οδοφωτιςμοφ, 
τθλεχειριςμόσ δθμοςίων υποδομϊν, πλατφόρμα «ζξυπνθσ» πόλθσ, ςτάκμευςθσ κα.)  

Ζνασ εκ των δφο πρϊτων ςτελεχϊν κα οριςτεί Τπεφκυνοσ ομάδασ ζργου και ο άλλοσ 

αναπλθρωτισ του, με ζργο το ςυντονιςμό τθσ ομάδασ ζργου και τθ ςυνολικι ευκφνθ των 

εργαςιϊν του αναδόχου. 

5. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το ζργο κα υλοποιθκεί από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ πράξθσ, 

ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ζνταξθσ  ζωσ τθσ 28/02/2022 ι οποιαδιποτε άλλθ θμερομθνία 

λιξθσ προκφψει μετά από τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ .  

Τα παραδοτζα κα αποςτζλλονται εντόσ δφο εβδομάδων μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε Φάςθσ 

ι τμιματοσ Φάςθσ και είναι τα κάτωκι  : 

 

Παραδοτζο Π1: Πρϊτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ Α Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Υπθρεςίεσ οργάνωςθσ και προγραμματιςμοφ  
ενεργειϊν»  

Παραδοτζο  Π2: Δεφτερθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ Β Φάςθσ τθσ 
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παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ωρίμανςθσ μελετϊν-
προδιαγραφϊν-εγκρίςεων, προετοιμαςίασ-διεξαγωγισ δθμόςιων διαγωνιςμοφ ζωσ το 
ςτάδιο τθσ υπογραφισ ςφμβαςθσ» για το «Υποζργο 5». 

Παραδοτζο Π3: Σρίτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ που 
ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ τθσ Β Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ωρίμανςθσ μελετϊν-
προδιαγραφϊν-εγκρίςεων, προετοιμαςίασ-διεξαγωγισ δθμόςιων διαγωνιςμοφ ζωσ το 
ςτάδιο τθσ υπογραφισ ςφμβαςθσ» για το «Υποζργο 7». 

Παραδοτζο Π4: Σζταρτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ του 50% τθσ Γ 
Φάςθσ τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - 
παρακολοφκθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Υποζργο 5». Θ 
απολογιςτικι ζκκεςθ κα υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 50% του φυςικοφ αντικειμζνου 
του «Υποζργου 5». 

Παραδοτζο Π5: Πζμπτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Γ Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - παρακολοφκθςθσ 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Υποζργο 5» του δικαιοφχου. Θ απολογιςτικι 
ζκκεςθ κα υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 100% του οικονομικοφ αντικειμζνου του 
«Υποζργου 5». 

Παραδοτζο Π6: Ζκτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ που 
ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν υλοποίθςθ του 50% τθσ Γ Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - παρακολοφκθςθσ 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Υποζργο 7». Θ απολογιςτικι ζκκεςθ κα 
υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 50% του φυςικοφ αντικειμζνου του «Υποζργου 7». 

Παραδοτζο Π7: Ζβδομθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ, θ οποία κα περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που ζχουν εκτελεςκεί για τθν υποςτιριξθ του Διμου για τθν ολοκλιρωςθ τθσ Γ Φάςθσ τθσ 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ που αφορά ςτισ «Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ - παρακολοφκθςθσ 
φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου» για το «Υποζργο 7». Θ απολογιςτικι ζκκεςθ κα 
υποβλθκεί μετά τθν υλοποίθςθ του 100% του οικονομικοφ αντικειμζνου του «Υποζργου 7». 

Ο Ανάδοχοσ υποβάλλει τα παραδοτζα του ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ ςε ζντυπθ και 
θλεκτρονικι μορφι. 

Ο τρόποσ παρουςίαςθσ των ςτοιχείων ςτα παραδοτζα κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ 
μεγαλφτερθ δυνατι αυτονομία, ζτςι ϊςτε να περιορίηεται θ ανάγκθ αναηιτθςθσ άλλων 
πρόςκετων ςτοιχείων ι ςτοιχείων που ζχουν διατυπωκεί ςε προθγοφμενα παραδοτζα. 

Αναλυτικοί πίνακεσ, λοιπζσ επεξεργαςίεσ και αναλφςεισ, εξειδικευμζνεσ και λεπτομερείσ 
περιγραφζσ κ.λπ., που κατά περίπτωςθ κα είναι απαραίτθτο να ςυνοδεφουν τα παραδοτζα, 
κα τίκενται ςε παράρτθμα 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

6.  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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Είδοσ Παροχισ Εργαςίασ Μονάδα Ποςότθτα Σιμι Μονάδασ 

Ρρϊτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ 
τεμ 1 3.258,07 

Δεφτερθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ 
τεμ 1 2.000,00 

Τρίτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ 
τεμ 1 4.000,00 

Τζταρτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ 
τεμ 1 7.500,00 

Ρζμπτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ 
τεμ 1 7.500,00 

Ζκτθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ 
τεμ 1 4.000,00 

Ζβδομθ Απολογιςτικι Ζκκεςθ 
τεμ 1 4.000,00 

  ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.258,07 

Φ.Ρ.Α.  24% € 7,741.93 

ΣΥΝΟΛΟ €40.000,00 

        

 

Νάουςα, Ιοφνιοσ 2021 

             ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

   

 Παπαφιλίππου Αγγελάκθσ 

    Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

                   με Αϋ βο 

                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

        Η Προϊςταμζνθ Σ.Μ.&Δ.Δ. 

 

 

                            α.α 

                Κυράνοσ Θωμάσ 

           Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

                       με Αϋ βο 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Σ.Τ.Δ.Ν. 

 

        

 

        Κυριακίδθσ Παφλοσ 

      Πολιτικόσ Μθχανικόσ 

                 με Αϋ βο 

 


