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Δήμος Ηγουμενίτσας  

Γραφείο Προγραμματισμού, 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & 

Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου 

Ηγουμενίτσας 
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Πληρ.: Π. Καραπιπέρης  

Τηλ .  : 26653 61155  

Φαξ    : 26650 26067  

e-mail: 
p.karapiperis@1355.syzefxis.gov.gr  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 44/2019 

 
 

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Re-

grow City» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «URBACT III 

2014-2020» 

 

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας (σε Ευρώ) 13.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

(Ευρώ 10.483,87€ χωρίς ΦΠΑ – ΦΠΑ: Ευρώ 2.516,13€) 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει χαμηλότερης  τιμής. 
 

CPV: 79400000-8, 79340000-9 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές 

Β. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Δ. Οικονομική Προσφορά  

mailto:p.karapiperis@1355.syzefxis.gov.gr
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Α.1 Εισαγωγή – Περιγραφή Δράσης 

 

Το έργο «Re-grow City» εντάσσεται στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος «URBACT III 2014-

2020» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) 

και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 15%). 

H πρόταση υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων του Προγράμματος και η υλοποίησή του εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

του Προγράμματος στις 05 Απριλίου 2018. 

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο (Application Form-AF), η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες, 

ξεκίνησε στις 04/04/2018 και θα ολοκληρωθεί στις 04/12/2020.  

Επικεφαλής Εταίρος (LP - Lead Partner) του έργου είναι η πόλη της Altena (Γερμανία) και ο 

συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 599.901,99€.  

Το Εταιρικό σχήμα αποτελείται από: 

 Altena – Local Public Authority (Lead Partner - Γερμανία) 

 Δήμος Ηγουμενίτσας (Ελλάδα) 

 Melgaco – Local Public Authority (Πορτογαλία) 

 Municipality of Aluksne (Λετονία) 

 Municipality of Nyirbator (Ουγγαρία) 

 Municipality of Isernia (Ιταλία) 

 Idrija – Local Public Authority (Σλοβενία) 

 Municipality of Manresa (Ισπανία). 

 

Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που βασίζονται στις τοπικές δυνατότητες για 

την αναστροφή σε μακροπρόθεσμη βάση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

παρακμής. Η Altena έχει ιστορικό αναγνωρισμένων καλών πρακτικών που διευκολύνουν την 

ανάπτυξη βιώσιμων πρωτοβουλιών με ελάχιστη εξωτερική εισροή πόρων. Αυτό το δίκτυο θα 

υποστηρίζει συνεργάτες να αναζωογονήσει τις δημόσιες υπηρεσίες και την οικονομία, να 

αναζωογονήσει τον αστικό ιστό και να αναπτύξει την κοινωνία των πολιτών σε ένα μακροπρόθεσμο 

πλαίσιο. 

Για έναν αυξανόμενο αριθμό πόλεων, ο έλεγχος της παρακμής και όχι της ανάπτυξης έχει καταστεί 

στρατηγικός στόχος. Κάποιοι εκτιμούν ότι το 40% των μικρών και μεσαίων πόλεων στην Ευρώπη 

αντιμετωπίζουν μείωση του πληθυσμού και των θέσεων εργασίας. Οι δήμοι σε τέτοιου είδους 

περιστάσεις πρέπει να επικεντρώσουν εκ νέου τις στρατηγικές προτεραιότητες τους έτσι ώστε οι 
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στόχοι τους να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες 

περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση των συνεχώς μειούμενων πόρων για τον έλεγχο ενός 

αυξανόμενου φάσματος συχνά πολύπλοκων κοινωνικοοικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και 

προβλημάτων. Το επίκεντρο αυτής της μεταφοράς ορθών πρακτικών είναι η ανάπτυξη βιώσιμων 

πρωτοβουλιών που βασίζονται τους τοπικούς πόρους και τις δυνατότητες των τοπικών φορέων. Το 

δίκτυο Re-grow City απευθύνεται σκόπιμα σε μικρές και μεσαίες πόλεις, όχι μόνο επειδή 

αποτελούν την πλειοψηφία των πόλεων που συρρικνώνονται στην Ευρώπη αλλά και επειδή 

αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά στον περιορισμό των πόρων και τις περιορισμένες τεχνικές 

δυνατότητες σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες πόλεις. Η «αναδημιουργία της πόλης» θα μεταφέρει 

πρακτικές για την οικονομική αναζωογόνηση μέσω της χρήσης πλεονάζοντων εμπορικών χώρων 

λιανικής πώλησης και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω ενός συντονιστικού 

μηχανισμού που διευκολύνει και κινεί τη δράση της κοινωνίας των πολιτών. 

 

Α.2 Ο ρόλος του Δήμου Ηγουμενίτσας στο έργο: 

Οι ορθές πρακτικές που η Altena επιθυμεί να μοιραστεί είναι σχετικές με όλες τις μικρότερες πόλεις 

που πρέπει να στηριχθούν στους δικούς τους πόρους για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για τη 

βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών. Αυτό περιλαμβάνει τη 

δημιουργία ευκαιριών για ουσιαστική αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία, την αντιμετώπιση 

της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, τη μείωση των οικονομικών υποχρεώσεων για τους 

δημόσιους οργανισμούς, τη διαφύλαξη βασικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της οικονομικής 

δραστηριότητας και την ένταξη ευάλωτων μελών της κοινωνίας.  

Οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν από την Altena αποτελούν τοπικές βιώσιμες καινοτομίες που 

βασίζονται στους πόρους που είναι συνήθως διαθέσιμοι σε μικρότερες πόλεις, όπως: φυσικοί 

πόροι, όπως τοπία, δάση, ποτάμια. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε και η στρατηγική είναι η εξής: 

 Αναδιάρθρωση δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών. 

 Οικονομική αναζωογόνηση: δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων και μη 

κερδοσκοπικών μέσω καινοτόμων συνεργασιών με τοπικούς παράγοντες. 

 Ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών: Η επένδυση στον εθελοντικό τομέα. 

Α3. Προϋπολογισμός του Έργου 

Ο συνολικός Π.Υ. του έργου είναι  599.901,99€  εκ των οποίων το 85% είναι Ευρωπαϊκή Συμμετοχή  

ΕΤΠΑ και το 15% θα προέρθει από Εθνική Συμμετοχή. Για το Δήμο Ηγουμενίτσας, ο τελικός Π.Υ. του 

έργου ανέρχεται σε 53.531,25€. 

Α4. Σκοπιμότητα Δράσης 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ο Δήμος προτίθεται να 

προχωρήσει στην σύμβαση παροχής υπηρεσίας για την τεχνική του Υποστήριξη σε θέματα 

υλοποίησης του έργου. Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι του έργου που περιλαμβάνει την εξωτερική 

εμπειρογνωμοσύνη προβλέπονται οι εξής δαπάνες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό δελτίο 

Έργου (AF): 
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Πακέτο εργασίας 
(όπως περιγράφεται 
στο εγκεκριμένο AF) 

Τύπος δράσης 
(όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο AF) 

Προϋπολογισμός (€) 
(όπως περιγράφεται 
στο εγκεκριμένο AF) 

WP 2: Transnational 
Exchange 

Act 2.1 Transnational Seminars:  

 Progress Review Meeting (joint meeting). 

 
3.000,00€ 

WP 3: Local Policies 
and Local Governance 

Act.3.1: Kick-Starting the ULG 

 Initial team building session to ULG 

 ULG meetings incl. interactive sessions. 

 
800,00€ 

2.400,00€ 

Act. 3.2: Transfer Plans by ULG Coordinators 

 Transfer Plan 

 
500,00€ 

Act. 3.3: Transfer Diaries (local Language) 

 Series of Transfer Diaries 

 My Learning Journey (summaries by ULG 
Coordinators) 

300,00€ 
300,00€ 

Act. 3.4: Learning Logs 

 Interim Learning Log 

 Final learning Log 

 
800,00€ 
500,00€ 

WP4: Communication 

Act. 4.1: Start-up of Communication Activities 

 Communication Kit for each partner (flyer, 
poster, release, boilerplate) 

2.000,00€ 

Act.4.2: Continuous communication activities 

 Newsletter fed by partners 

 
400,00€ 

Act. 4.3: Communication materials and events 

 Network Result Product 

 Transfer Stories 

 Vox-pops 

 
1.500,00€ 
500,00€ 
500,00€ 

 

WP2 “Transnational Exchange” 

Το πακέτο εργασίας (WP) 2 ασχολείται με τις διακρατικές δραστηριότητες ανταλλαγής και 

εκμάθησης. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου, πρόκειται να διοργανωθούν διακρατικά 

σεμινάρια και συναντήσεις για εκμάθηση και ανταλλαγή. Μετά από μια εναρκτήρια συνάντηση στο 

Aluksne τον Ιανουάριο του 2019, οι θεματικοί κόμβοι θα πραγματοποιηθούν για τους εταίρους για 

να γνωρίσουν λεπτομερώς την ορθή πρακτική της Altena. Οι εταίροι θα χωριστούν σε δύο 

θεματικές ομάδες: “Pop-up” και “NGO Platform” («Πλατφόρμα ΜΚΟ»). 

WP3 “Local Policies and Local Governance” 

Οι τοπικές δραστηριότητες οργανώνονται από ένα γενικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από 

διαφορετικούς κανόνες και μεθόδους. Το τοπικό επίπεδο συντονίζεται (ανάλογα με τη δομή κάθε 

δήμου) από Δήμους, συμβεβλημένες εταιρείες συμβούλων ή τοπικούς φορείς που εμπλέκονται στη 

διαδικασία. Κάθε Δήμος παρέχει ένα άτομο επαφής ως σύνδεσμο μεταξύ δικτύου και τοπικού 

επιπέδου.  
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Ο συντονιστής της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT αποτελεί έναν καινούριο σημαντικό 

παράγοντα στα δίκτυα URBACT της Τρίτης Πρόσκλησης. Κάθε εταίρος ορίζει ένα άτομο υπεύθυνο 

για τον συντονισμό της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Το άτομο αυτό μπορεί να είναι ένας από 

τους ίδιους τους τοπικούς συντονιστές του έργου URBACT, κάποιος από τον δήμο ή ένας εξωτερικός 

εμπειρογνώμονας που προσλαμβάνεται για τη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας.  

 
Ο συντονιστής της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT είναι το «άτομο αναφοράς» για την ομάδα σε 

τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δικτύου και για τη Γραμματεία του URBACT: Κάθε συντονιστής της 

Τοπικής Ομάδας Στήριξης έχει έναν ομόλογο/ομότιμο σε άλλες πόλεις εταίρους. Αυτός/-ή είναι το 

άτομο στο οποίο ο Επικεφαλής Εταίρος και ο Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας θα παραπέμπονται για 

όλα τα ζητήματα της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Ο συντονιστής της Τοπικής Ομάδας 

Στήριξης είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας σε τοπικό επίπεδο, για τη διαχείριση της 

τρέχουσας διαδικασίας, διασφαλίζοντας την αμφίδρομη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην 

Τοπική Ομάδα Στήριξης URBACT και τις διεθνείς δραστηριότητες του δικτύου και παρέχοντας τα 

απτά παραδοθέντα με τη μορφή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.  

 
Οι συντονιστές των ΤΟΣ είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος και για 

τη διασφάλιση της σωστής πορείας της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Κάποιοι εταίροι 

ενδέχεται να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία σε συμμετοχικές διαδικασίες και ο συντονιστής θα 

πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα μέλη αισθάνονται άνετα και ότι οι απόψεις τους είναι έγκυρες και 

σεβαστές.  

Η παρακολούθηση των συνεδριάσεων, με σημειώσεις και αναφορές, αποτελούν βασικά καθήκοντα 

για τους συντονιστές της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Ο Επικεφαλής Εταίρος θα στηρίξει τον 

κάθε εταίρο στην ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων για τα εξής: 

 την παροχή ιδεών σχετικά με τις συνεδριάσεις της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT και 

την εφαρμογή καλών τεχνικών για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, 

 την αξιολόγηση των αναφορών των συνεδριάσεων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT, 

 την ευκαιρία οι εταίροι να μοιράζονται την εμπειρία, τα προβλήματα και τις λύσεις τους ή 

τις καλές πρακτικές των ΤΟΣ στις διεθνείς συνεδριάσεις,  

 την αναζήτηση ιδεών, συμβουλών από τις ΤΟΣ σχετικά με τις διεθνείς συνεδριάσεις (πχ 

οργάνωση ενός μέρους του διεθνούς σεμιναρίου από μια ΤΟΣ, παρουσίαση μιας μελέτης 

περίπτωσης, ζήτημα, πρόοδος στον Σχεδιασμό Τοπικών Δράσεων, κ.λπ.). 

 
Ένας κοινός χάρτης πορείας θα επιτρέπει στα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT να 

γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, βελτιώνοντας την κυριότητα 

του έργου τους και επιτρέποντάς τους να προγραμματίζουν τον χρόνο που χρειάζονται για να 

διεκπεραιώσουν συγκεκριμένες εργασίες. Ένας χάρτης πορείας μπορεί, για παράδειγμα, να 

περιλαμβάνει:  

 μια σύντομη εισαγωγή για το URBACT και το δίκτυο, 
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 τους στόχους της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα/παραδοτέα,  

 τον ορισμό του ζητήματος στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθεί η Τοπική Ομάδα Στήριξης 

URBACT στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης, 

 το χρονοδιάγραμμα για ημερομηνίες συνεδριάσεων,  

 τις ημερομηνίες και τα θέματα των διεθνών συναντήσεων και τις παρατηρήσεις της Τοπικής 

Ομάδας Στήριξης URBACT,  

 τη συνοπτική περιγραφή των εργασιών για το Τοπικό Σχέδιο Δράσης,  

 τη διαδικασία διαβουλεύσεων για το προσχέδιο και την έναρξη και εφαρμογή του Τοπικού 

Σχεδίου Δράσης. 

Μετά από την έγκριση της 2ης Φάσης οι πόλεις θα δημιουργήσουν τα τελικά Urbact Local Groups 

(ULG) που θα αποτελούνται από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους. Οι Τοπικές Ομάδες Στήριξης 

URBACT (ΤΟΣ) αποτελούν έναν από τους πυλώνες του προγράμματος URBACT. Κάθε πόλη εταίρος 

ενός δικτύου URBACT πρέπει να συγκροτήσει μια ΤΟΣ για να συγκεντρώσει όλους τους τοπικούς 

παράγοντες που έχουν σχέση με το επιλεγμένο ζήτημα το οποίο θέλει να αντιμετωπίσει η πόλη 

(όπως η ανεργία των νέων ή η ανάπλαση μιας υποβαθμισμένης περιοχής). Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι 

τοπικοί εταίροι δεσμεύονται στη διαμόρφωση και την εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών πολιτικών. 

Οι Τοπικές Ομάδες Στήριξης URBACT αποτελούν τον μοχλό ανάπτυξης ολοκληρωμένων και 

συμμετοχικών αστικών πολιτικών. Μέσω της συνεργασίας των εταίρων για ένα συγκεκριμένο 

ζήτημα και μέσω της ανταλλαγής των εμπειριών τους σε διεθνές επίπεδο, η Τοπική Ομάδα Στήριξης 

εγγυάται πιο ακριβή και καινοτόμα αποτελέσματα που οδηγούν στην από κοινού δημιουργία ενός 

Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Επιπλέον, η εμπειρία ενισχύει τις δεξιότητες των δημοτικών υπαλλήλων 

και τοπικών εταίρων στον σχεδιασμό και την παραγωγή πιο βιώσιμων λύσεων για τις προκλήσεις 

που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον. 

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) είναι ένα στρατηγικό έγγραφο το οποίο ανταποκρίνεται στις 

εντοπισμένες ανάγκες, αναλύει τα προβλήματα και τις ευκαιρίες και προβάλλει βιώσιμες και 

εφικτές λύσεις. Όλες οι πόλεις εταίροι του δικτύου URBACT πρέπει να εκπονήσουν ένα ΤΣΔ, το 

οποίο μπορεί να διατυπωθεί με διάφορες μορφές. Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί πρώτα από 

όλα ένα απτό και χρήσιμο εργαλείο με το οποίο η πόλη μπορεί να λύσει ένα τοπικό πρόβλημα ή/και 

να βελτιώσει κάποια κατάσταση σε τοπικό επίπεδο. Στο URBACT, το Τοπικό Σχέδιο Δράσης είναι το 

παραδοτέο και συμμετοχικό αποτέλεσμα της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Περιλαμβάνει έναν 

χάρτη πορείας και ένα λεπτομερές σχέδιο (συμπεριλαμβανομένων του χρονικού πλαισίου και των 

πηγών χρηματοδότησης), ώστε η πόλη να προσφέρει λύσεις στην αστική πρόκληση που τίθεται σε 

κάθε δίκτυο URBACT. 

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης είναι πρώτα από όλα ένα έγγραφο της πόλης που περιγράφει συνοπτικά 

ένα σχέδιο δράσης, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση 

κεφαλαίων με σκοπό τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει. Το κοινό- στόχος 

και το επίκεντρο των Τοπικών Σχεδίων Δράσης διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Αν και είναι γνωστό 

ως Τοπικό Σχέδιο Δράσης, ο όρος «τοπικός» αναφέρεται εδώ σε διάφορα εδαφικά επίπεδα 

ανάλογα με το ζήτημα και την αρχική κατάσταση που αντιμετωπίζει η πόλη εταίρος. Η περιοχή-
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στόχος μπορεί να είναι ένα προάστιο της πόλης, ολόκληρη η πόλη, η μητροπολιτική περιοχή, η 

πόλη και τα περίχωρά της, κ.λπ.  

Στις πόλεις όπου ένα στρατηγικό σχέδιο εφαρμόζεται ήδη, ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης θα μπορούσε 

να διαχειριστεί ορισμένες πιο συγκεκριμένες δράσεις ή έργα μικρής κλίμακας στα πλαίσια του 

ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου. Εάν ένα στρατηγικό σχέδιο και ένα σχέδιο δράσης εφαρμόζονται 

ήδη, τότε η συμμετοχή σε ένα δίκτυο URBACT και στις διεθνείς ανταλλαγές βοηθά στην 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και τη βελτίωσή του. Το URBACT επίσης προσφέρει μια νέα ευκαιρία 

ολοκλήρωσης ενός ήδη υπάρχοντος σχεδίου εάν, για παράδειγμα, το τελευταίο δεν ανταποκρίνεται 

επαρκώς σε μια διάσταση του προβλήματος (κοινωνική, χωροταξική, οικονομική, περιβαλλοντική).  

Το σχέδιο δράσης θα αποτελεί τότε ένα έγγραφο το οποίο θα αξιολογεί την πρόοδο του ήδη 

υπάρχοντος σχεδίου, θα υποδεικνύει τροποποιήσεις σύμφωνα με τις εμπειρίες άλλων πόλεων 

URBACT με αποτέλεσμα την κατάρτιση νέων ή αναθεωρημένων δράσεων, για να αντιμετωπιστεί 

καλύτερα το προσδιορισμένο ζήτημα. Συνιστάται στις Τοπικές Ομάδες Στήριξης URBACT να ξεκινούν 

να επεξεργάζονται τα Τοπικά τους Σχέδια Δράσης με την έναρξη της Φάσης Υλοποίησης, 

αναλύοντας το θέμα, το πλαίσιο πολιτικής της Ε.Ε. και το πλαίσιο της πόλης όπως αυτό 

τεκμηριώνεται στην Προκαταρκτική Μελέτη.  

Τα Τοπικά Σχέδια Δράσης θα πρέπει να εκπονούνται έχοντας ως σαφή στόχο την προσέλκυση 

κεφαλαίων για την υλοποίηση των δράσεων. Μερικές πόλεις μπορεί να επιλέξουν να εκπονήσουν 

το σχέδιο σύμφωνα με ένα καθορισμένο πρότυπο που έχει τεθεί από μια Διαχειριστική Αρχή ή 

άλλον φορέα χρηματοδότησης. Οι Τοπικές Ομάδες Στήριξης URBACT οι οποίες επιστράτευσαν τις 

Διαχειριστικές Αρχές και άλλους πιθανούς χρηματοδότες στη συμμετοχική διαδικασία της 

εκπόνησης του σχεδίου θα πρέπει να βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση προκειμένου να 

διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Σχεδίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα του κοινού-στόχου, ενδέχεται να χρειαστεί η εκπόνηση 

διαφορετικών εκδοχών του Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Για παράδειγμα, θεωρείται καλή ιδέα η 

σύνταξη Συνοπτικής Περίληψης για δευτερεύοντες στόχους που μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε 

ευρύτερη βάση. Οι εν λόγω συνοπτικές περιλήψεις του Τοπικού Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να 

μεταφραστούν στα αγγλικά έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες και σε άλλους εταίρους του δικτύου 

URBACT και σε πιθανούς διεθνείς πόρους χρηματοδότησης.  

Η μορφή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης ποικίλει ανάλογα με τα διάφορα κοινά-στόχους. Όταν το 

Τοπικό Σχέδιο Δράσης πρόκειται να παρουσιαστεί σε συγκεκριμένους εταίρους, όπως σε 

πολιτικούς, πολίτες ή επιχειρηματίες, προτείνεται η χρήση οπτικοακουστικών παρουσιάσεων ή 

ενημερωτικών φυλλαδίων. Οι συνοπτικές περιλήψεις του Τοπικού Σχεδίου Δράσης μπορούν επίσης 

να λάβουν τη μορφή καλοσχεδιασμένων φυλλαδίων, ακόμη και βίντεο. Ο συντονιστής της Τοπικής 

Ομάδας Στήριξης URBACT συντονίζει κανονικά τη διαδικασία παραγωγής και σε ορισμένες 

περιπτώσεις τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT έχουν την ευθύνη της κατάρτισης του 

προσχεδίου και της αναθεώρησης του συνόλου ή τμημάτων του εγγράφου.  

Το Τοπικό Σχέδιο Δράσης URBACT είναι το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης από κοινού 

διαδρομής. Τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT συμμετέχουν στη διαδικασία από τα 

πρώτα στάδια και συνεπώς το τελικό έγγραφο θα πρέπει να αποτυπώνει την πολυφωνία με 
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συνεκτικό τρόπο. Η κατάρτιση και επικύρωση κάθε σχεδίου πρέπει να είναι αποτέλεσμα 

συλλογικών διαδικασιών με σκοπό τη δέσμευση των εταίρων και τη προοπτική μιας βιώσιμης 

υλοποίησης. Η από κοινού δημιουργία αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για μια ολοκληρωμένη 

προσέγγιση και αυξάνει τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης υλοποίησης. 

Τα βασικά μέρη ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης URBACT καθορίζονται παρακάτω. Δεν πρόκειται για 

μια διεξοδική αλλά για μια ενδεικτική λίστα των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται: 

a) Υπόβαθρο της πόλης και ορισμός του αρχικού προβλήματος/ζητήματος: 

 Στατιστικά στοιχεία με παραπομπές για την παρουσίαση και τον καθορισμό του πλαισίου 

της πόλης και των προκλήσεων, για παράδειγμα: 

 Στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία πληθυσμού 

 Τοποθεσία της πόλης  

 Στατιστικά στοιχεία για την ανεργία και και την απασχόληση 

 Σύνθεση βιομηχανίας/απασχόλησης 

 Σύνοψη των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που αφορούν 

στην πόλη. 

β) Καθορισμός επίκεντρου και στόχων: 

Περιγραφή του επίκεντρου του Τοπικού Σχεδίου Δράσης και ανάλυση των λόγων επιλογής του 

 Σύνοψη άλλων υπό εξέταση επιλογών και οι λόγοι απόρριψής τους 

 Ενημέρωση για τους λόγους χαρακτηρισμού του ως βασική προτεραιότητα, και όπου είναι 

εφικτό προσθήκη παραπομπών από μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης 

URBACT/εξωτερικούς εταίρους που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία 

 Σύνοψη των κύριων προσδοκιών για το Τοπικό Σχέδιο Δράσης 

 Σύνοψη της σύνδεσής του με το δίκτυο στο σύνολό του και εάν συμβαίνει αυτό/με ποιον 

τρόπο η επιλογή αυτού του επίκεντρου εμπλουτίστηκε από τις διεθνείς ανταλλαγές 

 Πληροφόρηση για οποιαδήποτε άλλη εμπειρία η οποία έχει αξιοποιηθεί από άλλη πηγή, 

σχετικά με την επιλογή του επίκεντρου 

 Παρουσίαση στρατηγικού στόχου ή οράματος 

 Λίστα των γενικών προτεραιοτήτων του Σχεδίου Δράσης 

 Λίστα των βασικών στόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, υπολογίσιμοι, 

επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. 

b) Δράσεις/χρονοδιάγραμμα 

c) Σύστημα χρηματοδότησης 

d) Πλαίσιο εκτέλεσης / υλοποίησης 

e) Περιγραφή διαδικασίας 

f) Ανάλυση κινδύνου 

 
Οι κύριοι στόχοι της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT είναι η χρήση του πλαισίου και των 

μεθόδων URBACT για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων Τοπικών Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των τοπικών εταίρων να αναπτύσσουν 

αποτελεσματικές πολιτικές. Οι δραστηριότητες των Τοπικών Ομάδων Στήριξης περιλαμβάνουν 

τη(ν): 
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 ανάλυση των τοπικών προκλήσεων επιδιώκοντας την εξεύρεση λύσεων με απώτερο σκοπό τη 

δημιουργία ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις, 

 ενσωμάτωση γνώσεων από διεθνείς ανταλλαγές (πρακτική γνώση, καλές πρακτικές, αξιολόγηση 

από εταίρους, κ.λπ. από άλλες πόλεις που βρίσκονται στο δίκτυό τους και πέρα από αυτό) στη 

χάραξη τοπικής πολιτικής,  

 συνεισφορά στις διεθνείς ανταλλαγές και στην εκπαιδευτική διαδικασία που λαμβάνουν χώρα 

σε επίπεδο δικτύου  

 επικοινωνία των αποτελεσμάτων σε τοπικό επίπεδο και διάδοση των εμπειριών στην ευρύτερη 

κοινότητα  

 συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης URBACT που διοργανώνονται σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο από το URBACT αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις δεξιότητες των 

τοπικών εταίρων. 

 

Εικόνα 1:  Οι δραστηριότητες της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT 
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Κάθε δίκτυο URBACT θέτει τους δικούς του κανόνες σχετικά με τις Τοπικές Ομάδες Στήριξης 

URBACT - οι οποίες προσαρμόζονται σε σχέση με το ζήτημα που τους απασχολεί, για παράδειγμα 

την αξιοποίηση δημόσιου χώρου ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτοί οι κανόνες 

συμφωνούνται στην έναρξη της φάσης υλοποίησης και προσδιορίζουν: 

 τις κύριες κατηγορίες των τοπικών εταίρων που θα συμμετέχουν στις Τοπικές Ομάδες 

Στήριξης URBACT του δικτύου,  

 τον μέσο όρο των συνεδριάσεων οι οποίες θα λάβουν χώρα σε τοπικό επίπεδο, 

 τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη των ΤΟΣ θα λάβουν μέρος στις διεθνείς δραστηριότητες, 

 τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη των ΤΟΣ θα μοιράζονται τις γνώσεις από τα διεθνή 

σεμινάρια σε τοπικό επίπεδο, 

 τη συνεισφορά που αναμένεται από την Τοπική Ομάδα Στήριξης URBACT σε επίπεδο 

δικτύου,  

 τα βασικά μέλη που θα επωφεληθούν από τα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.  

Μόλις συμφωνηθούν από όλους τους εταίρους, αυτοί οι κανόνες στη συνέχεια αποτελούν τη βάση 

πάνω στην οποία κάθε πόλη εταίρος καθορίζει τον δικό της χάρτη πορείας και συγκροτεί και 

συντονίζει τη δική της Τοπική Ομάδα Στήριξης.  

Σε κάθε πόλη υπάρχει διαφορετική σύσταση τοπικών εταίρων σε μια Τοπική Ομάδα Στήριξης 

URBACT. Αρχικά, η πόλη πρέπει να βρει τους τοπικούς εταίρους τους οποίους αφορά το τοπικό 

ζήτημα. Τα μέλη πρέπει να αποτελούνται από αντιπροσώπους: 

 διαφορετικών τμημάτων της τοπικής διοίκησης, 

 εκλεγμένων φορέων οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για διαφορετικούς τομείς πολιτικής που 

σχετίζονται με την πρόκληση που αντιμετωπίζεται,  

 δικαιούχων π.χ. νέοι, ηλικιωμένοι, μετανάστες, κ.λπ., τελικοί χρήστες, πολίτες, 

 του τρίτου τομέα, των ΜΚΟ, των κοινωνικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα εκείνων που 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων ή παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες,  

 διαφορετικών βαθμίδων διακυβέρνησης στην περιοχή που σχετίζεται με την εκάστοτε 

πολιτική (γειτονιά, πόλη, μητροπολιτική περιοχή, περιφέρεια), 

 του ιδιωτικού τομέα, της επιχειρηματικής κοινότητας, των υπαλλήλων, των δημόσιων 

υπηρεσιών,  

 των Διαχειριστικών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΤΠΑ ή EΚΤ). 

Ο συντονιστής της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT αποτελεί έναν καινούριο σημαντικό 

παράγοντα στα δίκτυα URBACT της Τρίτης Πρόσκλησης. Κάθε εταίρος ορίζει ένα άτομο υπεύθυνο 

για τον συντονισμό της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Το άτομο αυτό μπορεί να είναι ένας από 

τους ίδιους τους τοπικούς συντονιστές του έργου URBACT, κάποιος από τον δήμο ή ένας εξωτερικός 

εμπειρογνώμονας που προσλαμβάνεται για τη διεκπεραίωση αυτής της εργασίας.  

Ο συντονιστής της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT είναι το «άτομο αναφοράς» για την ομάδα σε 
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τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δικτύου και για τη Γραμματεία του URBACT: Κάθε συντονιστής της 

Τοπικής Ομάδας Στήριξης έχει έναν ομόλογο/ομότιμο σε άλλες πόλεις εταίρους. Αυτός/-ή είναι το 

άτομο στο οποίο ο Επικεφαλής Εταίρος και ο Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας θα παραπέμπονται για 

όλα τα ζητήματα της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Ο συντονιστής της Τοπικής Ομάδας 

Στήριξης είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας σε τοπικό επίπεδο, για τη διαχείριση της 

τρέχουσας διαδικασίας, διασφαλίζοντας την αμφίδρομη γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στην 

Τοπική Ομάδα Στήριξης URBACT και τις διεθνείς δραστηριότητες του δικτύου και παρέχοντας τα 

απτά παραδοθέντα με τη μορφή του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.  

Οι συντονιστές των ΤΟΣ είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος και για 

τη διασφάλιση της σωστής πορείας της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Κάποιοι εταίροι 

ενδέχεται να μην έχουν προηγούμενη εμπειρία σε συμμετοχικές διαδικασίες και ο συντονιστής θα 

πρέπει να βεβαιωθεί ότι όλα τα μέλη αισθάνονται άνετα και ότι οι απόψεις τους είναι έγκυρες και 

σεβαστές.  

Η παρακολούθηση των συνεδριάσεων, με σημειώσεις και αναφορές, αποτελούν βασικά καθήκοντα 

για τους συντονιστές της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT. Ο Επικεφαλής Εταίρος θα στηρίξει τον 

κάθε εταίρο στην ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων για τα εξής: 

 την παροχή ιδεών σχετικά με τις συνεδριάσεις της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT και 

την εφαρμογή καλών τεχνικών για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, 

 την αξιολόγηση των αναφορών των συνεδριάσεων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT, 

 την ευκαιρία οι εταίροι να μοιράζονται την εμπειρία, τα προβλήματα και τις λύσεις τους ή 

τις καλές πρακτικές των ΤΟΣ στις διεθνείς συνεδριάσεις,  

 την αναζήτηση ιδεών, συμβουλών από τις ΤΟΣ σχετικά με τις διεθνείς συνεδριάσεις (πχ 

οργάνωση ενός μέρους του διεθνούς σεμιναρίου από μια ΤΟΣ, παρουσίαση μιας μελέτης 

περίπτωσης, ζήτημα, πρόοδος στον Σχεδιασμό Τοπικών Δράσεων, κ.λπ.). 

Ένας κοινός χάρτης πορείας θα επιτρέπει στα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT να 

γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, βελτιώνοντας την κυριότητα 

του έργου τους και επιτρέποντάς τους να προγραμματίζουν τον χρόνο που χρειάζονται για να 

διεκπεραιώσουν συγκεκριμένες εργασίες. Ένας χάρτης πορείας μπορεί, για παράδειγμα, να 

περιλαμβάνει:  

 μια σύντομη εισαγωγή για το URBACT και το δίκτυο, 

 τους στόχους της Τοπικής Ομάδας Στήριξης URBACT και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα/παραδοτέα,  

 τον ορισμό του ζητήματος στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθεί η Τοπική Ομάδα Στήριξης 

URBACT στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης, 

 το χρονοδιάγραμμα για ημερομηνίες συνεδριάσεων,  

 τις ημερομηνίες και τα θέματα των διεθνών συναντήσεων και τις παρατηρήσεις της Τοπικής 

Ομάδας Στήριξης URBACT,  

 τη συνοπτική περιγραφή των εργασιών για το Τοπικό Σχέδιο Δράσης,  
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 τη διαδικασία διαβουλεύσεων για το προσχέδιο και την έναρξη και εφαρμογή του Τοπικού 

Σχεδίου Δράσης. 

 

WP4 “Communication” 

Το πακέτο εργασίας (WP) 4 περιλαμβάνει όλες τις δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης του έργου 

προς τους πολίτες του Δήμου Ηγουμενίτσας μέσα από διαφημιστικά banner, φυλλάδια, αφίσες σε 

κεντρικά σημεία του Δήμου, ενημερωτικά άρθρα και δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά 

μέσα. 

Α.5 Τεχνική Περιγραφή 

Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου 

Ο Εξωτερικός Σύμβουλος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής παρακολούθησης του έργου, 

για όλη τη διάρκειά του, προκειμένου να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου 

απέναντι στην Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και προς τους εταίρους για την έγκαιρη 

ολοκλήρωση όλων των 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 του συμφωνητικού του Εταιρικού Σχήματος και του Οδηγού 

Υλοποίησης του Προγράμματος, 

 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, 

 Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του τεχνικού αντικειμένου του τεχνικού έργου. 

Ο σύμβουλος:  

 Θα προετοιμάσει την Τοπική Ομάδα Δράσης του Έργου, 

 Θα είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της Κοινής Συνάντησης των Εταίρων του Έργου στην 

Ηγουμενίτσα, 

 Θα εκπονήσει το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 

Α.6. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ο υποψήφιος ανάδοχος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου και 

να εφαρμόσει ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την υλοποίησή του. Η Τεχνική Προσφορά του θα 

πρέπει να τεκμηριώνει τη συνδυασμένη εμπειρία αυτού και της Ομάδας Έργου σε αντίστοιχα έργα 

και μελέτες, που να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία, και τα οποία 

αφορούσαν σε υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, διαχείριση έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 
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προγραμμάτων και ανάπτυξη ενημερωτικού υλικού. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να υιοθετήσει τη 

βέλτιστη μεθοδολογία υλοποίησης η οποία θα είναι απολύτως συμβατή με τα οριζόμενα στο 

Τεχνικό Δελτίο του Έργου και τη Σύμβαση που θα υπογράψει και θα προάγει πλήρως τους Γενικούς 

και Ειδικούς Στόχους του Έργου.  

Είναι υποχρεωμένος η μεθοδολογική προσέγγιση που θα αναπτύξει για την επιτυχή υλοποίηση του 

Έργου να βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

 Σαφής και ολοκληρωμένη αντίληψη των αναγκών του Έργου, του στόχου του και των 

ιδιαιτεροτήτων του, εφαρμογή αποτελεσματικής μεθοδολογίας διαχείρισης και διοίκησης 

του Έργου, 

 Ιδιαίτερη εμπειρία του στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, έγκαιρος εντοπισμός των 

κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του Έργου και λήψης κατάλληλων μέτρων για την 

αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων, 

 Αποτελεσματική συνεργασία του Συμβούλου με την Ομάδα Έργου της Αναθέτουσας Αρχής, 

 Διασφάλισης ποιότητας με αμετάβλητους όρους και διαδικασίες ελέγχου από την αρχή 

μέχρι τη λήξη του Έργου. 
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Α.7. Παραδοτέα Έργου 

Οι δράσεις και τα παραδοτέα του Συμβούλου συνοψίζονται στον πίνακα παρακάτω: 

Πακέτο 
Εργασίας 

Δράση Τίτλος παραδοτέου Ποσότητα  Π/Υ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

WP 2: 
Transnational 

Exchange 
2.1 2.1.1 Διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων στην πόλη της Ηγουμενίτσας. 1 3.000,00€ 06/2020 

W
P

 3
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3.1 

3.1.1 Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του ULG και των Μελών της 
Τοπικής Ομάδας Δράσης. 

1 800,00€ 09/2019 

3.1.2 Οργάνωση και σχεδιασμός των συναντήσεων του ULG με τα Μέλη της 
Τοπικής Ομάδας Δράσης. 

8 2.400,00€ 
09/2019 -

11/2020 

3.2 3.2.1 Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ελληνική και αγγλική γλώσσα). 1 500,00€ 12/2019 

3.3 

3.3.1 Αναφορά προόδου των Συναντήσεων του ULG (ελληνική και αγγλική 
γλώσσα). 

2 300,00€ 
12/2019 
11/2020 

3.3.2 Πρακτικά Συναντήσεων ULG και Τοπικών Ομάδων Δράσης (ελληνική και 
αγγλική γλώσσα) 

2 300,00€ 
11/2019 
11/2020 

3.4 

3.4.1 Ενδιάμεση αναφορά προόδου του έργου (ελληνική και αγγλική 
γλώσσα). 

1 300,00€ 06/2020 

3.4.2 Τελική αναφορά προόδου του έργου (ελληνική και αγγλική γλώσσα). 1 500,00€ 11/2020 

W
P

4
: 
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o

m
m
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  4.1 4.1.1 Communication Kit του έργου. 1 2.000,00€ 12/2019 

4.2 4.2.1 Newsletter (ελληνική και αγγλική γλώσσα). 2 400,00€ 
11/2019 
11/2020 
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4.3 

4.3.1 Αναφορά Προόδου των δράσεων διάχυσης του έργου και των 
αποτελεσμάτων τους (ελληνική και αγγλική γλώσσα). 

1 1.500,00€ 11/2020 

4.4.1 Τελική αναφορά σχετικά με την επίδραση του έργου στην Τοπική 
Κοινωνία (ελληνική και αγγλική γλώσσα). 

1 500,00€ 11/2020 

4.5.1 Διενέργεια 10 Συνεντεύξεων διάρκειας 1’ έκαστη με υπότιτλους και 
στην αγγλική γλώσσα. 

10 500,00€ 
 

11/2020 
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Αναλυτικά τα παραδοτέα έχουν ως εξής: 

WP 2: Transnational Exchange 

 2.1.1 Διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων στην πόλη της Ηγουμενίτσας: Αφορά στην 

διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων του έργου που θα πραγματοποιηθεί στην 

Ηγουμενίτσα το καλοκαίρι του 2020 (catering για 40 άτομα:  καφές, χυμοί, τσάι, κρύο snack, 

νερά, ελαφρύ γεύμα). 

WP 3: Local Policies and Local Governance 

 3.1.1 Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του ULG και των Μελών της Τοπικής Ομάδας 

Δράσης: αφορά στην 1η συνάντηση του ULG με τα Μέλη της Τοπικής Ομάδας Δράσης  του 

έργου (catering για 20 άτομα: καφές, χυμοί, τσάι, κρύο snack, νερά). 

 3.1.2 Οργάνωση και σχεδιασμός των συναντήσεων του ULG με τα Μέλη της Τοπικής 

Ομάδας Δράσης: διεξαγωγή 8 συναντήσεων του ULG και των Μελών της Τοπικής Ομάδας 

Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 3.2.1 Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

 3.3.1 Αναφορά προόδου των Συναντήσεων του ULG (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

 3.3.2 Πρακτικά Συναντήσεων ULG και Τοπικών Ομάδων Δράσης (ελληνική και αγγλική 

γλώσσα) 

 3.4.1 Ενδιάμεση αναφορά προόδου του έργου (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

 3.4.2 Τελική αναφορά προόδου του έργου (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

WP4: Communication 

 4.1.1 Communication Kit του έργου: περιλαμβάνει ένα Poster μέγεθος Α3, 500 φυλλάδια, 

200 USB (4GΒ) με το logo του Έργου, Web banners, δημιουργία Online βάσης δεδομένων με 

φωτογραφικό υλικό σχετικό με το έργο, δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, 200 στυλό με το Logo του έργου και του προγράμματος, 200 φακέλους με το 

Logo του έργου και του προγράμματος. 

 4.2.1 Newsletter (ελληνική και αγγλική γλώσσα): δημοσίευση δύο Newsletter σχετικά με τις 

δράσεις του έργου. 

 4.4.1 Τελική αναφορά σχετικά με την επίδραση του έργου στην Τοπική Κοινωνία (ελληνική 
και αγγλική γλώσσα). 

 4.5.1 Διενέργεια 10 Συνεντεύξεων διάρκειας 1’ έκαστη με υπότιτλους και στα αγγλικά 

αναφορικά με τις δράσεις και το αποτέλεσμα του έργου στην τοπική κοινωνία. 

Α.8 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ: 

Η Ομάδα Έργου που θα απασχοληθεί κατά την υλοποίηση του Έργου θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον 

από: 

 Τον Υπεύθυνο Ομάδας Έργου, ο οποίος τίθεται επικεφαλής της Ομάδας Έργου με την 

αρμοδιότητα να τη συντονίζει, καθώς και να συντονίζει το σύνολο του έργου. Επιπλέον, έχει 
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την ευθύνη της επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή, τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή 

Γραμματεία του και τους εταίρους του έργου. Παρακολουθεί και ελέγχει ειδικά την τήρηση 

του χρονοδιαγράμματος του έργου σε επίπεδο εταίρου, την τήρηση των τεχνικών και 

ποιοτικών προδιαγραφών των παραδοτέων όλων των εταίρων, την έγκαιρη υποβολή τους 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κ.λπ. Εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή υποστηρικτικές ή/ 

και διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που ανακύπτουν κατά 

την υλοποίηση του έργου.  

Θα πρέπει να διαθέτει:  

 πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών θετικής ή θεωρητικής ή 

οικονομικής κατεύθυνσης,  

 τουλάχιστον 8-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό, τη διαχείριση 

και την υλοποίηση εθνικών ή Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και/ ή 

προγραμμάτων, 

 άριστη πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ομάδας Έργου, ο οποίος υποστηρίζει σε συνεχή βάση τον  

Υπεύθυνο Ομάδας Έργου σε όλα του τα καθήκοντα, καθώς και τον αναπληρώνει στην 

εκτέλεση αυτών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας του τελευταίου. 

Θα πρέπει να διαθέτει:  

 πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών θετικής ή θεωρητικής ή 

οικονομικής κατεύθυνσης,  

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

και την υλοποίηση εθνικών ή Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και/ ή 

προγραμμάτων, 

 πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Διάχυσης, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση των 

εργασιών σχετικά με την ενημέρωση της προόδου του έργου και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει: 

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής ή θεωρητικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, 

 τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία στην οργάνωση δράσεων επικοινωνίας και στην 

προώθηση των αποτελεσμάτων έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

εθνικών ή/ και ευρωπαϊκών έργων, 

 άριστη πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

 Τον Υπεύθυνο Σχεδιασμού Υλικού Προβολής, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση των 

επιμέρους εργασιών και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών και θα πρέπει να 

διαθέτει: 

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, 

 τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία στο σχεδιασμό υποστηρικτικού υλικού (φυλλάδια, 
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αφίσες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.), 

 άριστη πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

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 

     

 

Α.9. 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 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», 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 
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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. 

 

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 ή θεωρητικής ή οικονομικής 

κατεύθυνσης,  

ΝΑΙ   

 τουλάχιστον 8-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία 

στο συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση 

εθνικών ή Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και/ ή προγραμμάτων, 

ΝΑΙ   

 άριστη πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ   

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, ο οποίος θα 

διαθέτει: 
   

 πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
θετικής ή θεωρητικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης,  

ΝΑΙ   

 τουλάχιστον 5-ετή γενική επαγγελματική εμπειρία 
στο συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση 
εθνικών ή Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 

ΝΑΙ   
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έργων και/ ή προγραμμάτων, 

 πολύ καλή πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

ΝΑΙ   

Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Διάχυσης, ο οποίος θα 

διαθέτει: 
   

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών θετικής ή 

θεωρητικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, 
ΝΑΙ   

 τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία στην οργάνωση 

δράσεων επικοινωνίας και στην προώθηση των 

αποτελεσμάτων έργων στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων εθνικών ή/ και 

ευρωπαϊκών έργων, 

ΝΑΙ   

 άριστη πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας. ΝΑΙ   

Υπεύθυνος Σχεδιασμού Υλικού Προβολής, ο οποίος θα 

διαθέτει: 
   

 πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ΝΑΙ   

 τουλάχιστον 5-ετή εμπειρία στο σχεδιασμό 

υποστηρικτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.α.), 

ΝΑΙ   

 άριστη πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ   

 

 

  

 Ηγουμενίτσα, 02/09/2019 

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 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(Euro) 

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τον 
συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Re-grow City» 

που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020» 

1 10.483,87€ 

Καθαρή αξία 10.483,87€ 

Φ.Π.Α. 24% 2.516,13€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.000,00€ 

 

 

  

  

Ηγουμενίτσα, 02/09/2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου 

Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δήμου Ηγουμενίτσας  

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Ιωάννης Λώλος 

Παντελής Καραπιπέρης  

ΠΕ Διοικητικού 
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Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, όπως θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές. 

 

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)». 

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: 

1. Το με ημερομηνία 05.12.2018 έγγραφο της Commissariat général à l'égalité des territories – 
URBACT ΙΙΙ για την έγκριση υλοποίησης της 2ης Φάσης του έργου με τίτλο Re-grow City, 

2. Το Application Form του Έργου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Commissariat général à 

l'égalité des territories – URBACT ΙΙΙ στις 05.12.2018, 

3. Το Joint Convention μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των υπόλοιπων εταίρων του έργου, 

4. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Έργου Re-grow City, όπως αυτός περιγράφεται στο 

εγκεκριμένο Application Form του Έργου,  

5. Το υπογεγραμμένο Letter of Commitment, 

6. Την με αριθ. 28/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας με 

θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2019», 

7. Τις ανάγκες του Δήμου για την ανωτέρω υπηρεσία, 

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

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι κατά σειρά ισχύος τα 

κατωτέρω:  

Α. Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές 

Β. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Δ. Οικονομική Προσφορά  

 

Άρθρο 4ο: Σύμβαση  

Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν 4412/2016. 

Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 04.12.2020. 
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Άρθρο 5ο: 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 αναδόχου. 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 6ο: Εγγύηση 

Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης διότι η σύμβαση είναι αξίας μεγαλύτερης από το ποσό των 

είκοσι χιλιάδων (20.000,00 ευρώ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του Ν 4412/2016. 

Άρθρο 7ο: Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 13.000,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 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, μετά την παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και 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 8ο: 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 9ο: 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 10ο: 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 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. 
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Άρθρο 12ο: Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

  

  

Ηγουμενίτσα, 02/09/2019 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου 

Προγραμματισμού, Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων & Οικονομικής Ανάπτυξης 

Δήμου Ηγουμενίτσας  

 

 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Ιωάννης Λώλος 

Παντελής Καραπιπέρης  

ΠΕ Διοικητικού 
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2.1.1 
Διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων στην 

πόλη της Ηγουμενίτσας 
3.000,00€  

3.1.1 
Διοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του ULG 
και των Μελών της Τοπικής Ομάδας Δράσης 

800,00€  

3.1.2 
Οργάνωση και σχεδιασμός των συναντήσεων 
του ULG με τα Μέλη της Τοπικής Ομάδας 
Δράσης 

2.400,00€  

3.2.1 
Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης (ελληνική και 
αγγλική γλώσσα) 

500,00€  

3.3.1 
Αναφορά προόδου των Συναντήσεων του ULG 
(ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

300,00€  

3.3.2 
Πρακτικά Συναντήσεων ULG και Τοπικών 
Ομάδων Δράσης (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

300,00€  

3.4.1 
Ενδιάμεση αναφορά προόδου του έργου 
(ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

300,00€  

3.4.2 
Τελική αναφορά προόδου του έργου (ελληνική 
και αγγλική γλώσσα) 

500,00€  

4.1.1 Communication Kit του έργου 2.000,00€  

4.2.1 Newsletter (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 400,00€  

4.3.1 
Αναφορά Προόδου των δράσεων διάχυσης του 
έργου και των αποτελεσμάτων τους (ελληνική 
και αγγλική γλώσσα) 

1.500,00€  

4.4.1 
Τελική αναφορά σχετικά με την επίδραση του 
έργου στην Τοπική Κοινωνία (ελληνική και 
αγγλική γλώσσα) 

500,00€  

4.5.1 
Διενέργεια 30 Συνεντεύξεων διάρκειας 3’ έκαστη 
με υπότιτλους και στα αγγλικά 

500,00€  

 ΣΥΝΟΛΟ Χωρίς ΦΠΑ 24% 10.483,87€  

 ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 13.000,00€  

 

……………………………….., ……../…../2019  

Ο προσφέρων 

 


