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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα, 28/08/2019 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 10620          

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

Γραφείο Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

Σουλίου 3, 461 00 Ηγουμενίτσα  

Πληροφορίες: Π. Καραπιπέρης  

Τηλ.: 26653 61155  

Fax:  2665026067  

E-mail: p.karapiperis@1345.syzefxis.gov.gr   

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 42/2019 

 

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για την υποστήριξη Δήμου Ηγουμενίτσας στην 

υλοποίηση του έργου  «BRIDGE – Building resilience to reduce polarization and growing 

extremism», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας “Internal 

Security Fund Police” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας (σε Ευρώ) 13.268,00 (με ΦΠΑ 24%) 

(Ευρώ 10.700,00€ χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: Ευρώ 2.568,00) 

Κριτήριο αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει χαμηλότερης  

τιμής. 

 

CPV: 79400000-8, 79340000-9  
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές 

Β. Προϋπολογισμός  

Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Δ. Οικονομική Προσφορά 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α.1. Εισαγωγή – Περιγραφή Έργου 

 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι εταίρος του έργου «BRIDGE – Building resilience to reduce 

polarisation and growing extremism», συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας “ISF“, και το οποίο υλοποιείται από τις 15/01/2019 έως τις 

31/12/2020. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα 701.000,87€ ενώ για τον 

Δήμο Ηγουμενίτσας στο ποσό των 15.098,06€. 

 

Το Εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους παρακάτω φορείς: 

1. FORUM EUROPEEN POUR LA SECURITE URBAINE, France (επικεφαλής) 

2.  Conseil départemental du Val d'Oise, France 

3. Municipality of Igoumenitsa, Greece 

4. Regione Umbria, Italy 

5. Departament d'Interior - Generalitat de Catalunya, Spain 

6. LANDESHAUPTSTADT STUTTGART, Germany 

7. AJUNTAMENT DE TERRASSA, Spain 

8. STAD GENK, Belgium 

9. BRAVVO - BRuxelles AVance - Brussel VOoruit, Belgium 

10.  Ville de Charleroi, Belgium 

11. STAD LEUVEN, Belgium 

12. GEMEENTE ROTTERDAM, Netherlands 

13. Ufuq  e.V., Germany 

14. FONDAZIONE MONDINSIEME, Italy 

15. FUNDACION REAL INSTITUTO ELCANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y 

ESTRATEGICOS, Spain 

16. Mairie de Vaulx-en-Velin, France. 

Το έργο επιχειρεί να αποτρέψει ακραίες συμπεριφορές και καταστάσεις συνενώνοντας τους 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τις αρχές της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, 

ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητά τους να αποτρέψουν καθώς και να 

αντιμετωπίσουν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους τοπικούς 

φορείς σε συνεργασία με τους πολίτες και άλλους ιδιωτικούς φορείς να αναπτύξουν δράσεις 

για την καταγραφή και την υποβοήθηση των διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάζονται 

στις περιοχές τους. Προβλέπεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση 13 τοπικών δράσεων σε 7 
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ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από την ανταλλαγή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

των πολιτών και των Φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) & καλών πρακτικών.  

 

Α.2. Ο ρόλος του Δήμου Ηγουμενίτσας στο έργο 

 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα εξετάσει τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη από άλλους 

εταίρους της πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής & Υποστήριξης των 

ευπαθών ομάδων πληθυσμού, τη δημιουργία Κέντρου Προστασίας Γυναικών και Παιδιών και 

Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δομές κοινωνικής 

πρόνοιας που λειτουργούν στον Δήμο. 

 

Αυτό θα συμβεί:  

 Κάνοντας χρήση της διεπιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας που έχει συγκεντρώσει το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο EFUS (“European Forum for Urban Security”) και περιλαμβάνει δουλειά 

για την οικοδόμηση του “σθένους και της αντοχής” εναντίον της ριζοσπαστικοποίησης, 

την ψυχολογική εξέλιξη, την κοινωνική ένταξη, την συμμετοχή καθώς και ευκαιρίες για τη 

διατύπωση παραπόνων, την ανίχνευση της, την αποδόμηση και την αντιμετώπιση των 

εξτρεμιστικών αφηγήσεων και ευκαιρίες για την απομάκρυνση από εξτρεμιστικές ομάδες. 

 Κινητοποιώντας την κοινωνία των πολιτών και ενδυναμώνοντας την δυνατότητα που 

έχουν οι διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες που θα συστρατευτούν σε μια τοπική 

σύμπραξη για την αποτροπή του εξτρεμισμού και κυρίως τις δυνατότητες που έχει η πόλη 

και οι οργανισμοί και υπηρεσίες της (για τους νέους, την υγεία, κοινωνικά ζητήματα, 

δημόσια τάξη, διαβούλευση), τα σχολεία, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, τους 

εκπροσώπους της κοινότητας, τις οικογένειες και τις εξειδικευμένες ΜΚΟ. 

 

Οι στόχοι του έργου είναι να: 

 Δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που να 

αποτρέπει τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, 

 Να υποστηρίξει τη δημιουργία της θεσμικής υποδομής που απαιτείται για την παροχή σε 

μια πολύ-υπηρεσιακή σύμπραξη αποτροπής των εργαλείων για την κατανόηση και 

αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού σε 

μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 

 Να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης και στις πολύ-υπηρεσιακές συμπράξεις αποτροπής τους, 

 Να υλοποιήσει πιλοτικές πρωτοβουλίες – να αξιοποιήσει σε τοπικό επίπεδο τη γνώση 

που αποκτήθηκε από την κατάρτιση και να αναπτύξει καινοτόμες πρακτικές, ιδίως στον 
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Τομέα Υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, τη δημιουργία Κέντρου 

Προστασίας Γυναικών και Παιδιών και Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης. 

 

Α.3 Τεχνική Περιγραφή 

Ο Εξωτερικός Σύμβουλος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, τεχνικής και 

οικονομικής παρακολούθησης του έργου, για όλη τη διάρκειά του, προκειμένου να τηρούνται 

οι συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι στον Επικεφαλής του Έργου και προς τους 

εταίρους για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των τεχνικών και διαχειριστικών παραδοτέων 

του έργου. 

Οι υπηρεσίες Συμβούλου αφορούν:  

 Καθοδήγηση και υποστήριξη της αναθέτουσας στη συνεργασία με τους εταίρους, στην 

υλοποίηση των κοινών δράσεων και παραδοτέων του έργου με βάσει τις εγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές (και την όποια επικαιροποίηση αυτών), 

 Υποστήριξη στην τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που απαρτίζουν το 

εταιρικό σχήμα του έργου ως προς τα παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα και τις 

συμβατικές υποχρεώσεις βάσει της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ασφάλεια στις Πόλεις (European Forum for Urban Security – 

EFUS), 

 Υποστήριξη έναντι των υποχρεώσεων περιοδικών αναφορών προόδου στον Επικεφαλής 

Εταίρο αναφορικά με το φυσικό αντικείμενο και συμβουλευτική υποστήριξη επί του 

οικονομικού αντικειμένου, 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις που αφορούν στο έργο εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο και υπό 

την προϋπόθεση της έγκαιρης ενημέρωσης του Συμβούλου από τον Διαχειριστή του 

Έργου, 

 Μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τον φορέα του να έχουν 

πραγματοποιηθεί για το σκοπό υλοποίησης του έργου και να είναι επιλέξιμες. 

Α.4. Παραδοτέα Έργου 

 

Τα τέσσερα (4) παραδοτέα του έργου θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης 

Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ασφάλεια στις Πόλεις 

(European Forum for Urban Security – EFUS) από τις 08/04/2019.  

 

Ως εταίρος του έργου, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα πρέπει: 
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1) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του έργου: 

Συγκεκριμένα δεσμεύεται να συμμετέχει στα τέσσερα (4) Ευρωπαϊκά Σεμινάρια και 

συναντήσεις εργασίας του BRIDGE, όπου και θα εκθέσει την πρόοδο των δράσεων και 

θα συμμετέχει ενεργά στην συζήτηση των διαφόρων πτυχών της ενίσχυσης της 

ανθεκτικότητας των πόλεων για το σταμάτημα της ανάπτυξης διάφορων φαινομένων 

και συμπεριφορών που οδηγούν στον εξτρεμισμό.  Επιπροσθέτως, οι εταίροι 

δεσμεύονται να συμμετέχουν ενεργά στις ανταλλαγές και το κοινό έργο που 

οργανώνεται μέσω των συναντήσεων και της διαδικτυακής πλατφόρμας “EFUS 

network”. Ειδικότερα, θα παραδώσει τέσσερις (4) εκθέσεις – αναφορές (στην 

ελληνική και την αγγλική γλώσσα) από την προετοιμασία, την οργάνωση και την 

παρουσία του Δήμου στις παραπάνω συναντήσεις. Σε αυτές θα περιλαμβάνονται κατ’ 

ελάχιστο:  

i. οι θεματικές παρουσιάσεις (power point) της Ηγουμενίτσας σε κάθε μια από 

αυτές,  

ii. περιληπτική αναφορά στις παρουσιάσεις  των λοιπών εταίρων,  

iii. σχόλια και συμπεράσματα,  

iv. την οργάνωση και τον προγραμματισμό των επόμενων φάσεων του έργου  

v. καθώς και φωτογραφικό υλικό τεκμηρίωσης. 

 

2) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία και την μεθοδολογία που θα 

αναπτύξει κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου BRIDGE, όπως έρευνες και 

έλεγχοι,  ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τις τοπικές αρχές στην 

αντιμετώπιση των εντάσεων και των κοινωνικών τάσεων. Με τον τρόπο αυτό 

προωθείται η συνεργασία των διάφορων δημόσιων φορέων, των τοπικών κοινωνικών 

εταίρων αλλά και ιδιωτικών. Έτσι επιτυγχάνουμε την συγκέντρωση (κινητοποίηση) 

ευρωπαϊκών τοπικών αρχών και εμπειρογνωμόνων που επιθυμούν να 

αντιμετωπίσουν την πόλωση σε τοπικό επίπεδο: συγκεκριμένα θα παραδώσει και θα 

περιγράψει όλη την τεκμηρίωση της συνεργασίας και της βοήθειας που θα ζητηθεί 

από τους  Experts του έργου BRIDGE όσο και από τους συντονιστές του επικεφαλής 

εταίρου EFUS, κατά τις επιτόπιες επισκέψεις τους στην Ηγουμενίτσα και τις 

συναντήσεις τους με τοπικούς φορείς (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα).   

 

3) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Να σχεδιάσει και να δρομολογήσει μια τοπική δράση που συνδέεται 

με την πρόληψη της πόλωσης σε τοπικό επίπεδο.  Η δράση αυτή περιλαμβάνει δυο 

(2) κύρια μέρη: (α) να οργανώσει ένα τοπικό πρόγραμμα κατάρτισης για να 

προετοιμάσει, (β) την τοπική πιλοτική δραστηριότητα.  Στην πρώτη λοιπόν φάση η 

κατάρτιση θα πρέπει να αναφέρεται στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνικών 

εταίρων - στην τοπική σύμπραξη -  που θα συντονίζει εκπρόσωπος του δήμου και σε 
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αυτή δύναται να συμμετέχουν φορείς όπως τα σχολεία/οι εκπαιδευτικοί, η 

αστυνομία, η δικαιοσύνη, η Ιερά Μητρόπολη, αλλά οι εξειδικευμένες ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή θα βασίζεται πάνω στα εγχειρίδια 

κατάρτισης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου BRIDGE. Η κατάρτιση μπορεί 

να έχει ως θέμα την ατομική ανθεκτικότητα, την ψυχολογική ανάπτυξη και την ψυχική 

υγεία, την κοινωνική ενσωμάτωση, την συμμετοχή και τη δυνατότητα της διατύπωσης 

παραπόνων, τον εντοπισμό της ριζοσπαστικοποίησης, την αποδόμηση και 

αντιμετώπιση των εξτρεμιστικών αφηγήσεων, ευκαιρίες για έξοδο από εξτρεμιστικές 

ομάδες, ζητήματα διαχείρισης της επικοινωνίας και της σύμπραξης αναφορικά με ένα 

τόσο ευαίσθητο ζήτημα, καθώς και διαχείριση κρίσεων και κινδύνων. Η κατάρτιση θα 

διοργανωθεί από κάθε πόλη/περιοχή εταίρο. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης 

φάσης της κατάρτισης, οι τοπικοί κοινωνικοί εταίροι θα σχεδιάσουν για να 

εφαρμόσουν με την βοήθεια εξειδικευμένων στελεχών και συμβούλων, μία τοπική 

πιλοτική πρωτοβουλία – φάση (β).  Αυτή η τοπική πιλοτική πρωτοβουλία ή μια νέα, 

συμπληρωματική δράση ενσωματωμένη στην τοπική στρατηγική κατά της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να βασίζεται στην κατάρτιση που έλαβαν οι 

αντιπρόσωποι του εταίρου στις διεθνείς συναντήσεις του BRIDGE και την γνώση τους 

για την κατάσταση που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο, ακολουθώντας τα πρακτικά 

αποτελέσματα της (α) φάσης. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες 

στα μέτρα των συγκεκριμένων καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο κάθε ΟΤΑ. Θα 

κάνουν χρήση των εργαλείων προβολής που παρέχονται στην πλατφόρμα πόρων του 

έργου και θα τις υποστηρίζουν τόσο το EFUS όσο και οι εμπειρογνώμονες εταίροι. Πιο 

συγκεκριμένα θα παραδώσει (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα): 

A. για την φάση (α) κατ’ ελάχιστον: το σχέδιο δράσης για την οργάνωση του τοπικού 

προγράμματος κατάρτισης, την λίστα με τους τοπικούς και περιφερειακούς 

εταίρους που θα κινητοποιήσει, τους τρόπους επικοινωνίας και 

ευαισθητοποίησής τους, τη θεματολογία αλλά και το Πρόγραμμα κατάρτισης, 

τους επιλεγμένους εκπαιδευτές που θα προσκαλέσει να μιλήσουν σε αυτό, την 

επιλογή του χώρου και την λειτουργικής του επάρκειας, την οργάνωση της 

υποδοχής, γραμματειακής στήριξης, του catering και των πρακτικών, και τέλος τις 

ενέργειες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της.  

B.  για την φάση (β) κατ’ ελάχιστον: το σχέδιο δράσης για την οργάνωση της 

πιλοτικής πρωτοβουλίας, την λίστα με τους τοπικούς και περιφερειακούς 

εταίρους που θα κινητοποιήσει, την αναλυτική  παρουσίαση της δράσης, την 

οργάνωση της υποδοχής, γραμματειακής στήριξης, του catering και των 

πρακτικών, και τέλος τις ενέργειες επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων 

της 
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4) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Να συνεισφέρει στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, μέσω 

δελτίων τύπου, αρθρογραφίας στον τοπικό και περιφερειακό τύπο, σε ανακοινώσεις και 

αναφορές στο κεντρικό web site του EFUS, και στην οργάνωση δυο (2) συνεντεύξεων 

τύπου κατά τη διάρκεια υλοποίησης των φάσεων (α) & (β) του έργου στην Ηγουμενίτσα. 

Πιο συγκεκριμένα θα παραδώσει κατ’ ελάχιστον:  

 το σχέδιο δράσης του προγράμματος επικοινωνίας και διάχυσης των 

αποτελεσμάτων του έργου,  

 τα άρθρα,  

 τις αναφορές,  

 τις συνεντεύξεις  

 και τις αναρτήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του έργου. 

 

Οι δράσεις και τα παραδοτέα του Συμβούλου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό δελτίο 
Έργου (AF) συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1.  
Συμμετοχή στις δραστηριότητες του 

έργου BRIDGE 
4 1.800,00 € 12ος/2020 

2.  
Διεξαγωγή τοπικού ελέγχου της 

πόλωσης με τα εργαλεία του BRIDGE 
1 1.200,00 € 11ος/2019 

3.  

Σχεδιασμός και οργάνωση (α) 

προγράμματος κατάρτισης και 

ευαισθητοποίησης των τοπικών 

εταίρων, και (β) μιας πιλοτικής δράσης  

2 7.800,00 € 5ος/2020 

4.  
Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 

BRIDGE 
1 2.468,20 € 12ος/2020 
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Α.5. Τεχνικές Προδιαγραφές 

  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προκειμένου να υλοποιήσει το παραπάνω έργο πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το απαραίτητο προσωπικό για την επίτευξη των καθηκόντων που 

αναφέρονται παραπάνω θα αναθέσει σε μια εταιρία/γραφείο με εμπειρία σε εκπόνηση και 

σε διαχείριση παρόμοιων ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων, και θα πρέπει να διαθέτει: 

 Εμπειρία σε έργα σχεδιασμού και τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων τα τελευταία 10 χρόνια 

 Εγκατεστημένο και σε ισχύ σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001 ή ισοδύναμο σύστημα ποιότητας τουλάχιστον για 5 χρόνια 

 Ομάδα Έργου που θα αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) άτομα, με 5ετή 

επαγγελματική δραστηριοποίηση και με συμμετοχή στην υλοποίηση έργων Δήμων, εκ των 

οποίων θα απασχοληθεί ένας (1) Συντονιστής του έργου (Project Manager) με εμπειρία 

στα παραπάνω αντικείμενα. Ειδικότερα τα παραπάνω μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει 

να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: 

 

1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου:  

 Πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών θετικής/θεωρητικής/κοινωνικής

/οικονομικής κατεύθυνσης, 

 τουλάχιστον 5-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό, τη διαχείριση 

και την υλοποίηση εθνικών ή Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και/ ή 

προγραμμάτων, 

 ειδική εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων σε Δημόσιους Φορείς (Δήμος, Περιφέρεια, 

Υπουργείο κ.α.) - τουλάχιστον τρία (3) έργα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά 

την τελευταία πενταετία, 

 ειδική εμπειρία ως Υπεύθυνος/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση 

διακρατικών – πολυεταιρικών έργων – τουλάχιστον δύο (2) έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία. 

 άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

2. Υπεύθυνος Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων:  

 πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών θετικής ή τεχνολογικής ή 

οικονομικής  κατεύθυνσης  

 τουλάχιστον 5-ετή επαγγελματική εμπειρία στην διενέργεια ερευνών, την 

στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, στην εκπόνηση ερευνών – 
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τουλάχιστον ένα (1) έργο ολοκληρωμένο επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία 

 άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

3. Υπεύθυνος Προβολής και Επικοινωνίας: 

 πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με την επικοινωνία  

 τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία στην οργάνωση δράσεων επικοινωνίας και στην 

προώθηση των αποτελεσμάτων έργων καθώς και στο σχεδιασμό υποστηρικτικού 

υλικού (φυλλάδια, αφίσες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων εθνικών ή/ και ευρωπαϊκών έργων 

 άριστη πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας 

Ο Συντονιστής θα λειτουργεί ως επαφή του Δήμου με τον Project Manager του BRIDGE καθ’ 

όλη  τη διάρκεια του έργου και θα είναι ο συντονιστής των δράσεων στην Ηγουμενίτσα, ενώ 

θα συμμετάσχει και στις τέσσερις (4) διακρατικές συναντήσεις που θα υλοποιηθούν στα 

πλαίσια του έργου μέχρι τη λήξη του τον Δεκέμβριο του 2020. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να: 

 Ορίσει Υπεύθυνο Έργου και Επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος θα 
ηγείται της Ομάδας Έργου και θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 Ορίσει τη δομή και διαμόρφωση της Ομάδας Έργου και το ακριβές αντικείμενο του 
κάθε στελέχους της. 

 Ορίσει αναλυτικό οργανόγραμμα της προτεινόμενης Ομάδας Έργου και να προτείνει 
συγκεκριμένο σύστημα διοίκησης της δράσης.  

 Υποβάλλει λίστα στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα έργου του Αναδόχου.  

 Προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών.  

 Συμπληρώσει τον κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του 
Αναδόχου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Κατάλογος Στελεχών Ομάδας Έργου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
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Α.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη 

ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Όπου δεν αναφέρεται ρητά η ζητούμενη ποσότητα, ο 

προσφέρων θα προτείνει, με βάση τις δυνατότητες των προϊόντων και των υπηρεσιών του: 

 Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι 

υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες 

απαντήσεις. 

 Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η 

αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο σύμφωνα με την 

παρούσα Τεχνική Μελέτη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 

όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.  

 Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ», τότε η προδιαγραφή 

είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές που δεν καλύπτουν μη 

υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από 

την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου 

χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Αναθέτουσα Αρχή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της απαίτησης. 

 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό 

φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του λογισμικού ή της 

υπηρεσίας, ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας 

εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λπ. που θα παρατεθούν σε αντίστοιχο 

παράρτημα της τεχνικής προσφοράς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να 
τεκμηριώνει στην προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία: 

   

i.  την  οργάνωση  της  ομάδας  έργου: 
με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων, τον τρόπο 
λειτουργίας και συνεργασίας των μελών 

ΝΑΙ   

ii. το επίπεδο εμπειρίας του κάθε στελέχους της 
ομάδας έργου. 

ΝΑΙ   

Η  ομάδα  έργου  περιλαμβάνει,  κατ'  ελάχιστον,  τα 
παρακάτω: 

   

Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, ο οποίος θα διαθέτει:    

 πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

θετικής/θεωρητικής/κοινωνικής/οικονομικής 

κατεύθυνσης. 
ΝΑΙ   

 τουλάχιστον 5-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία 

στο συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση 

εθνικών ή Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και/ ή προγραμμάτων. 

ΝΑΙ   

 ειδική εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου για την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων σε Δημόσιους 

Φορείς (Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.) - 

τουλάχιστον τρία (3) έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά την τελευταία 

πενταετία. 

ΝΑΙ   

 ειδική εμπειρία ως Υπεύθυνος/ Αναπληρωτής 

Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση διακρατικών - 

πολυεταιρικών έργων - τουλάχιστον δύο (2) έργα 

που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά την 

τελευταία πενταετία. 

ΝΑΙ   

 άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας. ΝΑΙ   
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Υπεύθυνος Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων, ο οποίος 
θα διαθέτει:    

 πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών θετικής ή τεχνολογικής ή οικονομικής  

κατεύθυνσης  
ΝΑΙ   

 τουλάχιστον 5-ετή επαγγελματική εμπειρία στην 

διενέργεια ερευνών, την στατιστική ανάλυση και 

επεξεργασία δεδομένων, στην εκπόνηση ερευνών 

– τουλάχιστον ένα (1) έργο ολοκληρωμένο 

επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία 

ΝΑΙ   

 άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας ΝΑΙ   

Υπεύθυνος Προβολής και Επικοινωνίας, ο οποίος θα 
διαθέτει: 

   

 πανεπιστημιακό ή/και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών σχετικό με την επικοινωνία  ΝΑΙ   

 τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία στην οργάνωση 

δράσεων επικοινωνίας και στην προώθηση των 

αποτελεσμάτων έργων καθώς και στο σχεδιασμό 

υποστηρικτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων εθνικών ή/ και 

ευρωπαϊκών έργων 

ΝΑΙ   

 άριστη πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ   

 Ηγουμενίτσα, 28/08/2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου 

Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων & Οικονομικής 

Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας  

 

Παντελής Καραπιπέρης  

ΠΕ Διοικητικού  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Ιωάννης Λώλος 
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Περιγραφή Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

 

Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 

συμβούλου για την υποστήριξη Δήμου 

Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του έργου  

«BRIDGE – Building resilience to reduce 

polarization and growing extremism», το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας “Internal Security 

Fund Police” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

1 10.700,00€ 

  Καθαρή αξία 10.700,00€ 

  ΦΠΑ 24% 2.568,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 13.268,00€ 

 
 
 

 

Ηγουμενίτσα, 28.08.2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου 

Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δήμου Ηγουμενίτσας  

 

 

 

Παντελής Καραπιπέρης  

ΠΕ Διοικητικού  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

 

Ιωάννης Λώλος 
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Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη Δήμου Ηγουμενίτσας στην υλοποίηση του 

έργου  «BRIDGE – Building resilience to reduce polarization and growing extremism», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας “Internal Security Fund Police” της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από τις Διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με τις τροποποιήσεις του, 

2. Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

 

Και λαμβάνει υπόψη τα εξής: 
Την με αριθ. 18/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για 
συμμετοχή στην πρόταση «BRIDGE – Building resilience to reduce polarization and growing 
extremism», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας “Internal 
Security Fund Police” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως εταίρος, 

1. Το με αριθ. πρωτ. 157/19.04.2019 έγγραφο της Επιτροπής του άρθρου 4, παρ. 2β του 
Ν.3345/2005 του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διαβιβάζεται η ταυτάριθμη 
Απόφαση της ανωτέρω Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται ότι η Επιτροπή συμφωνεί 
για τη συμμετοχή του Δήμου στη συγκεκριμένη πρόταση. 

2. Το με αριθ. 823682 — BRIDGE — ISFP-2017-AG-RAD GRANT AGREEMENT Έγγραφο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση υλοποίησης της πρότασης με τίτλο “BRIDGE”, 

3. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τεχνικό Δελτίο του Έργου (GRANT 
AGREEMENT), 

4. Την με αριθ. 19/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας 
για έγκριση υλοποίησης της πρότασης «BRIDGE – Building resilience to reduce 
polarization and growing extremism», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας “Internal Security Fund Police” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως 
εταίρος 

5. Τον Προϋπολογισμό του Έργου για τον Δήμο Ηγουμενίτσας ποσού 15.898,81€, όπως 
αυτός αναφέρεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, 
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας “Internal Security Fund Police” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

6. Την από 08.04.2019 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Ασφάλεια στις Πόλεις (European Forum for Urban 
Security – EFUS), 

7. Την με αριθ. 28/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας 
με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 
2019», 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία, 

9. Την τεχνική περιγραφή, όπως αυτή παρατίθεται στο παρόν. 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

Α. Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές 

Β. Προϋπολογισμός  

Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Δ. Οικονομική Προσφορά 

 

Άρθρο 4ο: Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Το  έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2020. 

 

Άρθρο 5ο: Σύμβαση  

Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του 

Ν. 4412/2016. Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, ήτοι 

31.12.2020 

 

Άρθρο 6ο: Παράδοση – Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης – Κυρώσεις – Προθεσμίες – 

Ποιοτικός Έλεγχος 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Ηγουμενίτσας για τη δράση, θα εκτελούνται καθ’ όλη 

την διάρκεια της σύμβασης με ευθύνη του Συμβούλου. Η παράδοση, η παραλαβή, οι 

κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές 

λεπτομέρειες, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο: Εγγύηση 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση δεν είναι αξίας μεγαλύτερης από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00 ευρώ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν 

4412/2016. 

 

Άρθρο 8ο: Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
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Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Συμβούλου καθορίζεται σε 13.268,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με την 

υποβολή των Εκθέσεων και των προβλεπόμενων παραδοτέων του Έργου, μετά την παραλαβή 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα εξοφλεί 

τα τιμολόγια που εκδίδει ο ανάδοχος αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης και 

θεώρησης του σχετικού χρηματικού εντάλματος, όχι πάντως πέραν των τριών (3) μηνών, 

πάντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν 4412/2016. Τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο: Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων 

Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων 

συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την γνωμοδότηση για το 

κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την 

παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών 

λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο: Ευθύνες αναδόχου 

Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε 

ζημιά που προκαλείται από τον προμηθευτή, βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος. 

 

Άρθρο 11ο: Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα. 

 

Άρθρο 12ο: Επίλυση Διαφορών 

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

               Ηγουμενίτσα, 28.08.2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Προγραμματισμού, 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Οικονομικής 

Ανάπτυξης Δήμου Ηγουμενίτσας  

 

 

Παντελής Καραπιπέρης  

ΠΕ Διοικητικού  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

 

Ιωάννης Λώλος 
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1.  
Συμμετοχή στις δραστηριότητες του έργου 

BRIDGE 
1.800,00 €  

2.  

Διεξαγωγή τοπικού ελέγχου της πόλωσης με 

τα εργαλεία του BRIDGE (στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα) 

1.200,00 €  

3.  

Σχεδιασμός και οργάνωση (α) προγράμματος 

κατάρτισης και ευαισθητοποίησης των 

τοπικών εταίρων, και (β) μιας πιλοτικής 

δράσης  (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

7.800,00 €  

4.  
Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 

BRIDGE (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) 
2.468,20 €  

 ΣΥΝΟΛΟ Χωρίς ΦΠΑ 24% 10.700,00€  

 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 13.268,00€  

 
 
 

……………………………….., ……../…../2019  

 

Ο προσφέρων 

 


