
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.644/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 47/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα:  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της παροχής υπηρεσιών υλοποίησης των
παραδοτέων 000 Μ.2.3, Τ.1.1.1, Τ.1.5 και Τ.1.4.1, του έργου WONDER «Child Friendly
Destinations» του Προγράμματος ADRION 2014-2020 
 

   Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη  12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς η Οικονομική

Επιτροπή  Πρέβεζας,  σύμφωνα  με  την  ΥΠ.ΕΣ.  Εγκ.163/33282/29.05.2020,  ύστερα  από  την

αρ.πρωτ.21724/06-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό

στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Αργυρός Λεωνίδας    -    Τακτικό μέλος
      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος
      4. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
      5. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος
      6. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος
      7. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος
      8. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος
      9. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 80 θέμα  παρουσίασε   την  εισήγηση του  Αυτ.Τμήματος
Προγραμματισμού  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής,   του  Δήμου  Πρέβεζας
(αρμ.υπάλ.Ευαγ.Ιωάννου), που έχει ως εξής:  

 «...Ο Δήμος  Πρέβεζας  συμμετέχει  ως  Δικαιούχος  Εταίρος  10  στην  εγκεκριμένη  συγχρηματοδοτούμενη
Πράξη  με  τίτλο:  «Child  Friendly  Destinations»  και  ακρωνύμιο  «WONDER» στο  πλαίσιο  του
Προγράμματος ADRION 2014-2020.

Το έργο «WONDER» εντάσσεται  στον Άξονα Προτεραιότητας: Βιώσιμη Περιοχή (Sustainable
Region)και στη Θεματική Προτεραιότητα: Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρησης
της  φυσικής  και  πολιτιστικής  κληρονομιάς  ως  αναπτυξιακών  πόρων  στην  περιοχή  της
Αδριατικής-Ιονίου  (Promote  the  sustainable  valorization  and  preservation  of  natural  and
cultural  heritage  as  growth  assets  in  the  Adriatic-Ionian  area).και  αναπτύχθηκε  από  το
Municipality of Fano (Δήμος Fano) ως επικεφαλής εταίρος σε συνεργασία με τους Municipality
of  Velenje  (Δήμος  Velenje),  PB3  –  Tourism  Organisation  of  Herceg  Novi  (Οργανισμός
Τουρισμού Herceg Novi), PB4 – Municipality of West Achaia (Δήμος Δυτικής Αχαΐας), PB5 –
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Observatory for Children and Youth Rights (Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα των Παιδιών και
των Νέων), PB6 – City of Novigrad – Citta nova (Πόλη του Novigrad – Citta nova), PB7 –
DEVELOPMENT  CENTRE  NOVOMESTO,  Counseling  and  Development,  Ltd.  (ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ NOVOMESTO, Συμβουλευτική και Ανάπτυξη, ΕΠΕ), PB8 – Municipality of Cervia
(Δήμος Cervia), PB9 – City of Dubrovnik development agency (Αναπτυξιακός οργανισμός πόλης
του Dubrovnik), PB10 – Municipality of Preveza (Δήμος Πρέβεζας).

Ο  γενικός  στόχος  του  έργου  WONDER  είναι  να  αυξήσει  την  ελκυστικότητα  και  την
ανταγωνιστικότητα  των  προορισμών  της  Περιφέρειας  Αδριατικής-Ιονίου,  μέσω  μιας  φιλικής
προς τα  παιδιά  προσέγγισης,  με στόχο  τη βελτίωση  της βιωσιμότητας  των πόλεων  και  της
τουριστικής προσφοράς (διακυβέρνηση, περιβάλλον και υπηρεσίες), με την ανάπτυξη νέων και
καινοτόμων συμμετοχικών μεθόδων με βάση και θέμα τα παιδιά.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την
εγκεκριμένη  φόρμα  αίτησης  του  έργου  (Application  Form),  την  φόρμα  τεκμηρίωσης  του
προϋπολογισμού του έργου (Specification of Budget Costs) απαιτείται η διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης
των  Παραδοτέων  Μ.2.3,  Τ.1.1.1,  Τ.1.5  και  Τ.1.4.1  του  έργου  WONDER  «Child  Friendly
Destinations» συνολικού προϋπολογισμού 28.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  αφορούν  σε  υπηρεσίες  παροχής  γενικών  επιχειρηματικών
συμβουλών  και  συμβουλών  σε  θέματα  διαχείρισης  και  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε
θέματα ανάπτυξης.

Θέτουμε υπόψη σας την υπ' αριθ. 11/2020 μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης
και πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας [Τεχνική έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός
προϋπολογισμός  –  Συγγραφή  υποχρεώσεων]  με  τίτλο:  Παροχή  υπηρεσιών  υλοποίησης  των
Παραδοτέων  Μ.2.3,  Τ.1.1.1,  Τ.1.5  και  Τ.1.4.1  του  Έργου  WONDER «Child  Friendly
Destinations»/  Πρόγραμμα  ADRION  2014-2020,  συνολικού  προϋπολογισμού  εικοσιοκτώ
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (28.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

α) την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των ανωτέρω υπηρεσιών όπως αυτοί
περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική μελέτη

β) τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών με συνοπτικό διαγωνισμό..».

 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας 
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει  τους   όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παροχής  υπηρεσιών
υλοποίησης  των  παραδοτέων  000  Μ.2.3,  Τ.1.1.1,  Τ.1.5  και  Τ.1.4.1,  του
έργου  WONDER  «Child  Friendly  Destinations»  του  Προγράμματος  ADRION
2014-2020 όπως  αυτοί  περιγράφονται  στη  συνημμένη  τεχνική  μελέτη,  ως
εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Νικόλαος Βασιλείου
Τηλέφωνο: 2682360632
Φαξ: 2682360640
Ε-mail : contact@1485.syzefxis.gov.gr

Πρέβεζα, 05/11/2020 

    Αριθμός Μελέτης:11/2020

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου: 

“Child friendly destinations / WONDER”

Με κριτήριο ανάθεσης

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

ποιότητας -τιμής

Κωδικός CPV:
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 
θέματα διαχείρισης.
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

https://www.google.com/maps/place/Municipality+of+Preveza/@38.958133,20.754857,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x16660370cc71c189!8m2!3d38.9576907!4d20.7548674?hl=en-US
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Νικόλαος Βασιλείου
Τηλέφωνο: 2682360632
Φαξ: 2682360640
Ε-mail : contact@1485.syzefxis.gov.gr

Πρέβεζα, 05/11/2020 

                      Αριθμός Μελέτης:11/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο  Δήμος  Πρέβεζας  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ADRION 2014-2020,  συμμετέχει  στην
υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Child Friendly Destinations» και με ακρωνύμιο «WONDER». Στο
έργο συμμετέχουν οι Municipality of Fano (Δήμος Fano) ως επικεφαλής εταίρος και ως εταίροι οι
Municipality of Velenje (Δήμος  Velenje),  PB3  –  Tourism Organisation of Herceg Novi
(Οργανισμός  Τουρισμού  Herceg Novi),  PB4  –  Municipality of West Achaia (Δήμος  Δυτικής
Αχαΐας),  PB5 – Observatory for Children and Youth Rights (Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα
των Παιδιών και των Νέων),  PB6 – City of Novigrad – Citta nova (Πόλη του Novigrad – Citta
nova),  PB7  –  DEVELOPMENT CENTRE NOVOMESTO,  Counseling and Development,  Ltd.
(ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ NOVOMESTO, Συμβουλευτική και Ανάπτυξη, ΕΠΕ), PB8 – Municipality of
Cervia (Δήμος Cervia), PB9 – City of Dubrovnik development agency (Αναπτυξιακός οργανισμός
πόλης του Dubrovnik), PB10 – Municipality of Preveza (Δήμος Πρέβεζας).
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας: Βιώσιμη Περιοχή (Sustainable Region)και στη
Θεματική Προτεραιότητα: Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρησης της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς ως αναπτυξιακών πόρων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου (Promote
the sustainable valorization and preservation of natural and cultural heritage as growth assets
in the Adriatic-Ionian area).
Η  Πράξη  Wonder έχει  προϋπολογισμό  1.442.450,00€,  ενώ  ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου
Πρέβεζας είναι 140.788,00€ και χρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του προγράμματος και
κατά 15% από εθνικούς πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

https://www.google.com/maps/place/Municipality+of+Preveza/@38.958133,20.754857,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x16660370cc71c189!8m2!3d38.9576907!4d20.7548674?hl=en-US
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.60.7341.937 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πρέβεζας  με τίτλο «Child Friendly
Destinations» και με ακρωνύμιο «WONDER».
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας
στην υλοποίηση των Παραδοτέων Μ.2.3, Τ. 1.1.1, Τ.1.5, και T 1.4.1 του έργου «Child Friendly
Destinations» και  με ακρωνύμιο  «WONDER»,  με σκοπό την καλύτερη υλοποίηση του έργου
WONDER, λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο WONDER είναι ένα διασυνοριακό – πολυεταιρικό και
πολυεπίπεδο έργο στο πλαίσιο του οποίου ο Δήμος Πρέβεζας δεν έχει μόνο την υποχρέωση να
υλοποιήσει  τα  παραδοτέα  που αντιστοιχούν  σε  αυτόν  (σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο  τεχνικό
δελτίο του έργου), αλλά και να συνεργαστεί με τον Επικεφαλής δικαιούχο του έργου Municipality
of Fano (Δήμος Fano) και τους εταίρους Municipality of Velenje (Δήμος Velenje), PB3 – Tourism
Organisation of Herceg Novi (Οργανισμός Τουρισμού Herceg Novi), PB4 – Municipality of West
Achaia (Δήμος  Δυτικής  Αχαΐας),  PB5  –  Observatory for Children and Youth Rights
(Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Νέων), PB6 – City of Novigrad – Citta
nova (Πόλη  του  Novigrad –  Citta nova),  PB7  –  DEVELOPMENT CENTRE NOVOMESTO,
Counseling and Development,  Ltd.  (ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ NOVOMESTO,  Συμβουλευτική και
Ανάπτυξη,  ΕΠΕ),  PB8  –  Municipality  of  Cervia  (Δήμος Cervia),  PB9  –  City  of  Dubrovnik
development agency (Αναπτυξιακός οργανισμός πόλης του Dubrovnik), PB10.
Οι υπό μελέτη υπηρεσίες διακρίνονται στα παρακάτω Παραδοτέα:
1. Παραδοτέο Μ.2.3 Τεχνική υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές και

υποστήριξη  στις  δημόσιες  προκηρύξεις,  προϋπολογισμού:  11.200,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

CPV:  79400000-8 Υπηρεσίες  παροχής  γενικών  επιχειρηματικών  συμβουλών  και
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.

Το παραδοτέο περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη κάλυψης των αναγκών διαχείρισης των
δράσεων  και  της  εφαρμογής  του  έργου.  Ειδικότερα  περιλαμβάνεται  ο  σχεδιασμός,   η
οργάνωση  και   ο  συντονισμός  των  δραστηριοτήτων  του  έργου  και  η  οργάνωση  και
εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης του προγράμματος και ειδικότερα η κατάρτιση των
πέντε περιοδικών εκθέσεων αναφοράς (ενδιάμεσων και τελικής). 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει την καθημερινή διαχείριση και συντονισμό, τη σύνθεση των
στοιχείων και δεδομένων που τροφοδοτούν  οι εταίροι, την προετοιμασία και σύνταξη πέντε
αναφορών  προόδου,  καθώς  και  την  υποστήριξη  της  ομάδας  έργου  του  Δήμου   για  τις
ενέργειες συντονισμού μεταξύ των εταίρων.

Ειδικότερα η εργασία περιλαμβάνει:

1. Υποστήριξη στην τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που απαρτίζουν το
εταιρικό  σχήμα  του  έργου  όπως  αυτές  απορρέουν  από  το  Partnership Agreement,  τη
Σύμβαση Χρηματοδότησης και τα προγραμματικά έγγραφα του Προγράμματος ADRION

2. Κατάρτιση των αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

3. Υποστήριξη έναντι των υποχρεώσεων προς την Κοινή Γραμματεία, τη Διαχειριστική Αρχή
καθώς  και  σε  κάθε  άλλη  αρμόδια  αρχή,  εκτός  αυτών  (ενδεικτικά  προβλέψεις  δαπανών,
προβλέψεις  συμβασιοποιήσεων,  προβλέψεις  απορροφήσεων)  που  ενδεχομένως  ζητηθούν
από αυτούς.  

4. Συμμετοχή στις συναντήσεις που αφορούν στο διαχειριστικό σκέλος του έργου και τη
προετοιμασία του Δήμου Πρέβεζας για την επιτυχή και αποτελεσματική συμμετοχή του σε
αυτές

5. Μέριμνα  ώστε  οι  δαπάνες  που  υποβάλλονται  από  τον  φορέα  του  να  έχουν
πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες περί υποχρεώσεων των δικαιούχων
(όπως κανόνες δημοσιότητας, κανόνες τήρησης υποχρεώσεων ως προς τα λογότυπα του
προγράμματος, κλπ.) 
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6. Σύνταξη εισηγήσεων προς την αρμόδια, για την κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης,
υπηρεσία.  Οι  εισηγήσεις  θα  περιλαμβάνουν  την  αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού
αντικειμένου,  τον  αναλυτικό  υπολογισμό  του  οικονομικού  αντικειμένου  σύμφωνα  με  το
εγκεκριμένο  τεχνικό  δελτίο  πράξης,  καθώς  και  κάθε  άλλο  διευκρινιστικό  στοιχείο  που
ενδεχομένως ζητηθεί από την υπηρεσία.   

7. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου με σκοπό την πληρέστερη δυνατή
συμπλήρωση των εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.   

2. Τ.  1.1.1  Οργάνωση  -  σύσταση  των  προορισμών  με  την  επωνυμία  WONDER
προϋπολογισμού:  12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 CPV:73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

Το παραδοτέο συνιστά μια κοινή δράση για όλους τους εταίρους και προβλέπει την απασχόληση
εμπειρογνωμόνων και την εμπλοκή οργανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας και ερευνητικών
ιδρυμάτων για  να  εξερευνήσουν  -  αξιολογήσουν  τις  τάσεις  που  σχετίζονται  με  την  ενεργή
συμμετοχή των παιδιών στο πλαίσιο των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, στην επικράτεια
τους.      Ειδικότερα  κάθε  εταίρος,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Δήμου  Πρέβεζας,  θα
πραγματοποιήσει την αξιολόγηση υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Τουρισμού του εταίρου
HercegNovi (ΡΡ3), ο οποίος θα εκπονήσει την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τοπική αξιολόγηση
θα  διενεργηθεί  με  το  μεθοδολογικό  πλαίσιο  αξιολόγησης  το  οποίο  βασίζεται  στο  εργαλείο
tourismrapidassessment (TRO), κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του έργου. 

3.  Τ.1.5  Σχεδιασμός  πιλοτικής  δράσης,  προϋπολογισμού  1.200,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)    

CPV: 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

Το παραδοτέο προβλέπει  το σχεδιασμό της πιλοτικής δράσης  Wonder στο Δήμο Πρέβεζας. Η
πιλοτική δράση θα εκπονηθεί συνδυάζοντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του θέματος με την
εμπλοκή των τοπικών ενδιαφερομένων μερών και θεματικά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια
σειρά  από  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  τον  αθλητισμό,  την  ευεξία  και  την  υγιεινή
διατροφή, κ.λπ. Η ακριβής δομή και το περιεχόμενο του παραδοτέου θα πρέπει να εξειδικευτεί
στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, δύναται όμως να διαφοροποιηθεί εφόσον
διατεθεί ενιαία μεθοδολογία και προδιαγραφές από την Πράξη Wonder.

4.  T  1.4.1  Εργαστήριο  καθορισμού  της  Wonder City Agenda προϋπολογισμού
3.600,00€ 

 CPV:73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

Το παραδοτέο αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό έγγραφο που υποστηρίζει την υλοποίηση, έλεγχο
και αξιολόγηση της πόλης ως προς την φιλικότητα προς το παιδί. Η ατζέντα θα περιγράφει τους
στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τις ομάδες στόχους , τις στρατηγικές, τους δρώντες,
τις οικονομικές προβλέψεις και τη βιωσιμότητα των δράσεων που θα αναληφθούν στο πλαίσιό
της.  Η  ατζέντα  θα  βασίζεται  στην  αρχική  αξιολόγηση,  στις  καλές  πρακτικές  που  θα  έχουν
συλλεγεί αλλά και στα δεδομένα που θα παράσχουν τα ίδια τα παιδιά. Η ατζέντα θα υλοποιηθεί
από  τοπικές  ομάδες  εργασίας  αποτελούμενες  από  ενδιαφερόμενα  μέρη  από  διαφορετικά
θεματικά  πεδία.   Στο  πλαίσιο  του  παραδοτέου  αυτού  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  καλείται  να
σχεδιάσει και να συντονίσει ένα εργαστήριο καθορισμού και εξειδίκευσης για την Πρέβεζα, της
Wonder City Agenda. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου θα αναλάβει να καταρτίσει τη λίστα των
δυνητικά – θεσμικά εμπλεκομένων ενδιαφερομένων μερών στην εκπόνηση της στρατηγικής, τον
ρόλο τους σε αυτήν και το σχεδιασμό της αξιολόγησης της συνεργασίας, καθώς και την έκθεση
αναφορά  του  εργαστηρίου.  Τα  ανωτέρω  αφορούν  στη  διοργάνωση  δυο  εργαστηρίων  στη
δεύτερη και τρίτη περίοδο υλοποίησης της πράξης.  

Η διάρκεια ορίζεται από την υπογραφή της έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου όπως
αυτή ορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.  Σε περίπτωση παράτασης του έργου WONDER, η
παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών και των επιμέρους παραδοτέων θα παρατείνεται έως τη
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νέα  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  του  έργου  και  τις  ημερομηνίες  λήξης  των  αντίστοιχων
παραδοτέων, χωρίς αύξηση της συμβατικής αξίας.
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. του  ν.  4314/2014  (Α'  265)1, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή
αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”  και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο
2007 -2013»,

3. του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. του ν. 4250/2014 (Α'  74) «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

10. του  ν.2690/1999  (Α'  45)  “Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

11. του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και
Πολιτιστικά Θέματα”, 

12. του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”, 

13. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

14. της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»

15. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

16. Τις  διατάξεις  της  αριθμ.  3004881/YΔ1244/06.04.2016  (ΦΕΚ  1099Β)  (ΑΔΑ  :
Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

17. ΤοProgrammeManualτουΠρογράμματος,

1
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18. Την  Εξειδίκευση  Οδηγιών  για  τις  διαδικασίες  υλοποίησης  των  έργων  και  την
επιλεξιμότητα των δαπανών, 

19. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,
20. Tο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form),
21. Την υπ’ αριθ. 1090 σύμβαση χρηματοδότησης 
22. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,
23.  Την υπ’ αριθ. 183/2020 (ΑΔΑ:Ψ4Σ8ΩΞΧ-Σ16) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί

της αποδοχής υλοποίησης του έργου WONDER.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ 05/11/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΕΒΕΖΑ  05/11/2020 

Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με βαθμό Α΄

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄

 INCLUDEPICTURE  "http://www.dimosprevezas.gr/wp-content/uploads/2017/04/dimos-prevezas-150x150.png" \* 

MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.dimosprevezas.gr/wp-content/uploads/2017/04/dimos-prevezas-

150x150.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://www.dimosprevezas.gr/wp-

content/uploads/2017/04/dimos-prevezas-150x150.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE  

"http://www.dimosprevezas.gr/wp-content/uploads/2017/04/dimos-prevezas-150x150.png" \* MERGEFORMATINET 

INCLUDEPICTURE  "http://www.dimosprevezas.gr/wp-content/uploads/2017/04/dimos-prevezas-150x150.png" \* 

MERGEFORMATINET 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Νικόλαος Βασιλείου
Τηλέφωνο: 2682360632
Φαξ: 2682360640
Ε-mail : contact@1485.syzefxis.gov.gr

Πρέβεζα, 05/11/2020 

                Αριθμός Μελέτης:11/2020

https://www.google.com/maps/place/Municipality+of+Preveza/@38.958133,20.754857,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x16660370cc71c189!8m2!3d38.9576907!4d20.7548674?hl=en-US
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο  γενικός  στόχος  του  έργου  WONDER  είναι  να  αυξήσει  την  ελκυστικότητα  και  την
ανταγωνιστικότητα των προορισμών της Περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας φιλικής προς
τα παιδιά προσέγγισης, με στόχο τη  βελτίωση της βιωσιμότητας των πόλεων και της τουριστικής
προσφοράς (διακυβέρνηση, περιβάλλον και υπηρεσίες), με την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων
συμμετοχικών μεθόδων με βάση και θέμα τα παιδιά.
Οι μέθοδοι αυτές αναμένεται να δώσουν για το έργο, αποτελέσματα που θα περιλαμβάνουν μια
νέα  τουριστική  προσφορά  με  αποδέκτες  παιδιά  και  της  οικογένειες  τους,  μέσω καινοτόμων
συμμετοχικών μεθόδων, βελτιωμένη συνεργασία σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο μεταξύ του
τουριστικού τομέα, των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των
πολιτών/παιδιών, μια ορθά καθορισμένη διακρατική ταυτότητα και ανάπτυξη ευαισθητοποίησης
σχετικά με το φιλικό προς τα παιδιά, τουρισμό στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.
Τα  προαναφερθέντα  αποτελέσματα  θα  επιτευχθούν  μέσω  του  Σχεδίου  Δράσης  «Προορισμοί
WONDER»  και  του  «WONDER  -  Διακρατικό  δίκτυο  προορισμών  φιλικών  προς  τα  παιδιά»,
στοχεύοντας  σε  διαφορετικές  ομάδες:  όπως  το  ευρύ  κοινό,  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  την
κοινωνία των πολιτών και ΜΚΟ, τους δημόσιους φορείς και αρχές, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα,
συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. 
Το έργο WONDER θα συνδυάσει μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω με αποφάσεις και
στρατηγικές σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, με μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, ήτοι
παιδιά, κοινωνία των πολιτών, επιχειρηματικός τομέας, συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης, για
την ανάπτυξη μιας καινοτόμου προσέγγισης για προορισμούς φιλικούς προς τα παιδιά.
Αν  και  ορισμένοι  από  τους  εμπλεκόμενους  εταίρους  έχουν  ήδη  δεσμευτεί  στην  ανάπτυξη
πρωτοβουλιών που απευθύνονται σε παιδιά, απουσιάζει μεταξύ των εμπλεκόμενων περιοχών των
εταίρων, τόσο σε επίπεδο κατοίκων όσο και σε τουριστών,  μια ολοκληρωμένη πολιτική που
απευθύνεται σε παιδιά Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων και η διακρατική προσέγγιση θα είναι,
συνεπώς,  στρατηγικές  για  την  ορθή  αντιμετώπιση  των  εντοπιζόμενων  αλλαγών  ώστε  να
δημιουργηθεί  τελικά  ένα  διακρατικό  δίκτυο  "προορισμών  φιλικών  προς  τα  παιδιά"  που  θα
χαρακτηρίζεται από μια κοινή ταυτότητα.
Η  Πράξη  Wonder έχει  προϋπολογισμό  1.442.450,00€,  ενώ  ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου
Πρέβεζας είναι 140.788,00€. 
Λόγω της ειδικής φύσεως του αντικειμένου των δράσεων του έργου WONDER  η ανάθεση σε
Ανάδοχο κατόπιν συνοπτικού διαγωνισμού κρίνεται απαραίτητη, με τον τελευταίο να  διαθέτει
απαραίτητα εμπειρία σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. 
Στο  πλαίσιο  της  σύμβασης,  οι  υπηρεσίες  που  θα  παρασχεθούν  από  τον  ανάδοχο  στο  Δήμο
Πρέβεζας είναι οι ακόλουθες:

1. Παραδοτέο  Μ.2.3 Τεχνική υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης/ αναφορές
και υποστήριξη στις δημόσιες προκηρύξεις

Το παραδοτέο Μ.2.3 περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη κάλυψης των αναγκών διαχείρισης
των  δράσεων  και  της  εφαρμογής  του  έργου.  Ειδικότερα  περιλαμβάνεται  ο  σχεδιασμός,   η
οργάνωση και  ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του έργου και η οργάνωση και εφαρμογή
του  συστήματος  διαχείρισης  του  προγράμματος  και  ειδικότερα  η  κατάρτιση  των  πέντε
περιοδικών εκθέσεων αναφοράς (ενδιάμεσων και τελικής). 

Αναλυτικότερα  περιλαμβάνει  την  καθημερινή  διαχείριση  και  συντονισμό,  τη  σύνθεση  των
στοιχείων και δεδομένων που τροφοδοτούν  οι εταίροι, την προετοιμασία και σύνταξη πέντε
αναφορών  προόδου,  καθώς  και  την  υποστήριξη  της  ομάδας  εργασίας  του  Δήμου   για  τις
ενέργειες συντονισμού μεταξύ των εταίρων.

Ειδικότερα η εργασία περιλαμβάνει:

1. Υποστήριξη στην τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που απαρτίζουν το
εταιρικό σχήμα του έργου όπως αυτές απορρέουν από το PartnershipAgreement, τη Σύμβαση
Χρηματοδότησης και τα προγραμματικά έγγραφα του Προγράμματος ADRION

2. Κατάρτιση των αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
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3. Υποστήριξη  έναντι  των υποχρεώσεων στην Κοινή  Γραμματεία,  τη  Διαχειριστική  Αρχή
καθώς  και  σε  κάθε  άλλη  αρμόδια  αρχή,  εκτός  αυτών  (ενδεικτικά  προβλέψεις  δαπανών,
προβλέψεις συμβασιοποιήσεων, προβλέψεις απορροφήσεων) που ενδεχομένως ζητηθούν από
αυτούς.  

4. Συμμετοχή στις συναντήσεις που αφορούν στο διαχειριστικό σκέλος του έργου και τη
προετοιμασία του Δήμου Πρέβεζας για την επιτυχή και αποτελεσματική συμμετοχή του σε αυτές

5. Μέριμνα  ώστε  οι  δαπάνες  που  υποβάλλονται  από  το  Δήμο  Πρέβεζας  να  έχουν
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες περί υποχρεώσεων των δικαιούχων (όπως
κανόνες  δημοσιότητας,  κανόνες  τήρησης  υποχρεώσεων  ως  προς  τα  λογότυπα  του
προγράμματος, κλπ.) 

6. Σύνταξη  εισηγήσεων  προς  την  αρμόδια  υπηρεσία  για  την  κατάρτιση  των  τευχών
δημοπράτησης.  Οι  εισηγήσεις  θα  περιλαμβάνουν  την  αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού
αντικειμένου,  τον  αναλυτικό  υπολογισμό  του  οικονομικού  αντικειμένου  σύμφωνα  με  το
εγκεκριμένο  τεχνικό  δελτίο  πράξης,  καθώς  και  κάθε  άλλο  διευκρινιστικό  στοιχείο  που
ενδεχομένως ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πρέβεζας    

7. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου με σκοπό την πληρέστερη δυνατή
συμπλήρωση των εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.   

2. Τ. 1.1.1 Οργάνωση - σύσταση των προορισμών με την επωνυμία WONDER

Το παραδοτέο Τ.1.1.1 συνιστά μια κοινή δράση για όλους τους εταίρους και προβλέπει  την
απασχόληση εμπειρογνωμόνων και την εμπλοκή οργανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας και
ερευνητικών ιδρυμάτων για να εξερευνήσουν - αξιολογήσουν τις τάσεις που σχετίζονται με την
ενεργή συμμετοχή των παιδιών στο πλαίσιο των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, στην
επικράτεια τους.     Ειδικότερα κάθε εταίρος, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Πρέβεζας, θα
πραγματοποιήσει την αξιολόγηση υπό τον συντονισμό του Οργανισμού Τουρισμού του εταίρου
HercegNovi (ΡΡ3), ο οποίος θα εκπονήσει την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τοπική αξιολόγηση
θα  διενεργηθεί  με  το  μεθοδολογικό  πλαίσιο  αξιολόγησης  το  οποίο  βασίζεται  στο  εργαλείο
tourismrapidassessment (TRO), κατάλληλα προσαρμοσμένου στις ανάγκες του έργου. 

Ειδικότερα και κατ’ ελάχιστον η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει:

 Ανάλυση συναφών τάσεων 

 Καταγραφές συναφών έργων και πρωτοβουλιών 

 Τοπικές πολιτικές και κανονιστικό περιβάλλον

 Συναφείς στρατηγικές

 Διερεύνηση  και  αξιολόγηση  του  επιπέδου  συνεργασίας  του  τουρισμού  με  άλλους
συναφείς τομείς. 

Η έκθεση θα παρέχεται στα Αγγλικά ενώ η δομή της έκθεσης έχει καθοριστεί από το PP3. Τέλος
το παραδοτέο εμπεριέχει δυο εμπειρογνωμοσύνες οι οποίες θα παραχθούν την πρώτη και τη
δεύτερη περίοδο της πράξης.  

3. Τ.1.5 Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης

Το παραδοτέο Τ.1.5 προβλέπει  το σχεδιασμό της πιλοτικής δράσης Wonder στο Δήμο Πρέβεζας.
Η πιλοτική δράση θα εκπονηθεί συνδυάζοντας μια πολυεπίπεδη προσέγγιση του θέματος με την
εμπλοκή των τοπικών ενδιαφερομένων μερών και θεματικά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια
σειρά  από  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  με  τον  αθλητισμό,  την  ευεξία  και  την  υγιεινή
διατροφή, κ.λπ. Η ακριβής δομή και το περιεχόμενο του παραδοτέου θα πρέπει να εξειδικευτεί
στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, δύναται όμως να διαφοροποιηθεί εφόσον
διατεθεί ενιαία μεθοδολογία και προδιαγραφές από την Πράξη Wonder.
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4. T 1.4.1 Εργαστήριο καθορισμού της Wonder City Agenda

Το παραδοτέο Τ.1.4.1 αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό έγγραφο που υποστηρίζει την υλοποίηση,
τον έλεγχο και την αξιολόγηση της πόλης ως προς την φιλικότητα προς το παιδί. Η ατζέντα θα
περιγράφει  τους  στόχους,  τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα,  τις  ομάδες,  τους  στόχους  ,  τις
στρατηγικές, τους δρώντες, τις οικονομικές προβλέψεις και τη βιωσιμότητα των δράσεων που
θα αναληφθούν στο πλαίσιο της.    Η ατζέντα θα βασίζεται στην αρχική αξιολόγηση, στις καλές
πρακτικές που θα έχουν συλλεγεί αλλά και στα δεδομένα που θα παράσχουν τα ίδια τα παιδιά. Η
ατζέντα θα υλοποιηθεί από τοπικές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από ενδιαφερόμενα μέρη
από διαφορετικά θεματικά πεδία.  Στο πλαίσιο του παραδοτέου αυτού ο υποψήφιος ανάδοχος
καλείται να σχεδιάσει και να συντονίσει ένα εργαστήριο καθορισμού και εξειδίκευσης για την
Πρέβεζα, της Wonder City Agenda. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου θα αναλάβει να καταρτίσει
τη λίστα των δυνητικά – θεσμικά εμπλεκομένων ενδιαφερομένων μερών στην εκπόνηση της
στρατηγικής,  τον  ρόλο  τους σε αυτήν και  το  σχεδιασμό της  αξιολόγησης  της συνεργασίας,
καθώς και την έκθεση αναφορά του εργαστηρίου. Τα ανωτέρω αφορούν στη διοργάνωση δυο
εργαστηρίων στη δεύτερη και τρίτη περίοδο υλοποίησης της πράξης.  

Χρονική Διάρκεια – χρονοδιάγραμμα 

Τα επιμέρους παραδοτέα του παρόντος διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το παρακάτω
χρονοδιάγραμμα:  

Παραδοτέο Περίοδος υλοποίησης

Μ.2.3Τεχνική  υποστήριξη  της  οικονομικής
διαχείρισης/ αναφορές και υποστήριξη στις δημόσιες
προκηρύξεις

Π1-Π5

Τ. 1.1.1Οργάνωση - σύσταση των προορισμών με
την επωνυμία WONDER

Π1-Π2

Τ.1.5 Σχεδιασμός πιλοτικής δράσης Π3

T1.4.1  Εργαστήριο  καθορισμού  της
WonderCityAgenda

Π2-Π3

Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  οφείλει  να  παραδώσει  τα  παραδοτέα  στην  αναθέτουσα  αρχή  προς
έλεγχο, η οποία θα ενημερώσει τον ανάδοχο για τυχόν αλλαγές μέσα στις επόμενες 15 ημέρες
από την παραλαβή, ενώ ο ανάδοχος θα έχει  στη διάθεση του 15 επιπλέον ημέρες ώστε να
επιμεληθεί τις τυχόν διορθώσεις και να ολοκληρώσει το παραδοτέο, εντός των χρονικών ορίων
που τίθενται στον ανωτέρω πίνακα.

Επισημαίνεται  ότι  σε  κάθε  στοιχείο  του  οικονομικού  αντικειμένου  πρέπει  να  αναγράφονται
πλήρως  τα  στοιχεία  του  προγράμματος  που  αφορά  (τίτλος  έργου,  κωδικός  ΟΠΣ,  κωδικός
προγράμματος, κλπ.) 

Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  τηρεί  τους  κανόνες  πληροφόρησης  και  δημοσιότητας  της
προγραμματικής  περιόδου  2014  -2020,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  κανονισμών  (ΕΕ)
1303/2013  (άρθρα  115-117  και  Παράρτημα  ΧΙΙ)  και  1304/2013  (άρθρο  20)  ως  εξής,  να
ενσωματώνει σε κάθε έγγραφο που εκδίδει σχετικό με την παρούσα δράση, την επικοινωνιακή
ταυτότητα του Ε.Π. που χρηματοδοτεί τη δράση. Η επικοινωνιακή ταυτότητα θα είναι ίδια με
αυτήν που έχει ενσωματωθεί στο εξώφυλλο της παρούσας. Η παραπάνω σήμανση θα πρέπει να
εμφανίζεται  υποχρεωτικά  στα  έγραφα υλοποίησης  προκειμένου  να  εκπληρούνται  οι  όροι
επιλεξιμότητας των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών. Τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων
στην παρούσα δράση δε δημοσιοποιούνται. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, να εξασφαλίσει ότι όσοι
συμμετέχουν στη δράση είναι  ενήμεροι  ότι  συγχρηματοδοτείται  από το ΕΤΠΑ  και  εθνικούς
πόρους. 
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Επισημαίνεται  ότι  σε  κάθε  στοιχείο  πρέπει  να  αναγράφονται  πλήρως  τα  στοιχεία  του
προγράμματος  που  αφορούν  στον  τίτλο  του  έργου,  τον  κωδικό  ΟΠΣ  και  τον  κωδικό  του
προγράμματος.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ 05/11/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΕΒΕΖΑ  05/11/2020 

Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με βαθμό Α΄

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄
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Παροχή  υπηρεσιών  υλοποίησης  παραδοτέων

του  έργου:   “Child friendly destinations

WONDER” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής

ΑΔΑ: ΩΖΝΣΩΞΧ-ΔΟΡ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Νικόλαος Βασιλείου
Τηλέφωνο: 2682360632
Φαξ: 2682360640
Ε-mail : contact@1485.syzefxis.gov.gr

Πρέβεζα, 05/11/2020 

                                                                                                                                         

                                                                                                   Αριθμός Μελέτης:11/2020

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  κατά  85% από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής

Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

και  η εκτιμώμενη αξία  της  παρούσας σύμβασης  για  την  Παροχή υπηρεσιών  υλοποίησης

παραδοτέων  του  έργου:   “Child friendly destinations /  WONDER, στα  πλαίσια  του

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟΣ 2014 – 2020 προ εκτιμάται στα

28.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Αναλυτικά η δαπάνη για τα παραδοτέα είναι:

α/α Παραδοτέο Είδος
Μονάδος(Ανθρωπομήνες)

Ποσότητα 

Τιμή
μονάδας
(€)

Προϋπολογιζόμεν
η  δαπάνη  χωρίς
ΦΠΑ

(σε €)

1

Μ.2.3Τεχνική
υποστήριξη  της
οικονομικής
διαχείρισης/
αναφορές  και
υποστήριξη  στις
δημόσιες
προκηρύξεις

Ένας εμπειρογνώμονας Χ 30
μήνες  Χ  301,07€/μήνα  (η
αμοιβή  ανά  περίοδο
αναφοράς  κατανέμεται  ως
εξής:  Π1  1.935,48,  Π2
1.612,90 , Π3 1.935,48, Π4
1.612,90, Π5 1.935,48) 

30 301,07 9.032,24

2

Τ.
1.1.1Οργάνωση
-  σύσταση  των
προορισμών  με
την  επωνυμία
WONDER

Ένας εμπειρογνώμονας Χ 12
μήνες Χ 806,45

12 806,45
9.677,42€

3

Τ.1.5
Σχεδιασμός
πιλοτικής
δράσης

Ένας  εμπειρογνώμονας  Χ  2
μήνες Χ 806,45 

2 806,45
1.612,90

https://www.google.com/maps/place/Municipality+of+Preveza/@38.958133,20.754857,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x16660370cc71c189!8m2!3d38.9576907!4d20.7548674?hl=en-US
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4

T1.4.1
Εργαστήριο
καθορισμού  της
WonderCityAge
nda

Ένας  εμπειρογνώμονας  Χ  4
μήνες Χ 725,81 

4 725,81 2.903,24

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23.225,81

ΦΠΑ 24% 5.574,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.800,00

                   

 Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου θα καταβάλλεται ανάλογα
με την πρόοδο των εργασιών μετά από την έκδοση σχετικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών
του Αναδόχου και κατόπιν της παραλαβής των σχετικών εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής της Σύμβασης. Κατόπιν αυτών ο Δήμος οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε
τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη και
ειδικότερα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και  κρατήσεων της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  ν.
4412/2016
γ)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ 05/11/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΕΒΕΖΑ  05/11/2020 

Η AΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

με βαθμό Α΄

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄
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ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες: Νικόλαος Βασιλείου
Τηλέφωνο: 2682360632
Φαξ: 2682360640
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Παροχή  υπηρεσιών  υλοποίησης  παραδοτέων

του  έργου:   “Child friendly destinations

WONDER” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής

Πρέβεζα, 05/11/2020 

   Αριθμός Μελέτης:11/2020

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο :       Αντικείμενο συγγραφής

Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου:  “Child friendly destinations /
WONDER”  που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΣ 2014 –
2020.

Ο  Δήμος  Πρέβεζας  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ADRION 2014-2020,  συμμετέχει  στην
υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Child Friendly Destinations» και με ακρωνύμιο «WONDER».
Στο έργο συμμετέχουν οι  Municipality of Fano (Δήμος  Fano) ως επικεφαλής εταίρος και ως
εταίροι οι Municipality of Velenje (Δήμος Velenje), PB3 – Tourism Organisation of Herceg Novi
(Οργανισμός  Τουρισμού  Herceg Novi),  PB4  –  Municipality of West Achaia (Δήμος  Δυτικής
Αχαΐας), PB5 – Observatory for Children and Youth Rights (Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα

https://www.google.com/maps/place/Municipality+of+Preveza/@38.958133,20.754857,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x16660370cc71c189!8m2!3d38.9576907!4d20.7548674?hl=en-US
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των Παιδιών και των Νέων), PB6 – City of Novigrad – Citta nova (Πόλη του Novigrad – Citta
nova),  PB7  –  DEVELOPMENT CENTRE NOVOMESTO,  Counseling and Development,  Ltd.
(ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ NOVOMESTO, Συμβουλευτική και Ανάπτυξη, ΕΠΕ), PB8 – Municipality of
Cervia (Δήμος  Cervia),  PB9  –  City of Dubrovnik development agency (Αναπτυξιακός
οργανισμός πόλης του Dubrovnik), PB10 – Municipality of Preveza (Δήμος Πρέβεζας).

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας: Βιώσιμη Περιοχή (Sustainable Region)και στη
Θεματική Προτεραιότητα: Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διατήρησης της φυσικής και
πολιτιστικής  κληρονομιάς  ως  αναπτυξιακών  πόρων  στην  περιοχή  της  Αδριατικής-Ιονίου
(Promote the sustainable valorization and preservation of natural and cultural heritage as
growth assets in the Adriatic-Ionian area).  Η  Πράξη  Wonder έχει  προϋπολογισμό
1.442.450,00€,  ενώ  ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου  Πρέβεζας  είναι  140.788,00€  και
χρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του προγράμματος και κατά 15% από εθνικούς πόρους
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 26 (είκοσι έξι) μήνες και ξεκινάει από 1/02/2020 και
ολοκληρώνεται στις 31/3/2022 . 

Άρθρο 2ο   :     Ισχύουσες διατάξεις

Η κατάρτιση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από:
1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  Α'  143/28-6-2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και
εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  -  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες
διατάξεις» 

3. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Του  Ν.  3463/2006  (ΦΕΚ  Α’  114/08-06-2006)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων»

5. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

6. Την  υπ.  αρ.  300488/ΥΔ1244  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και
Τουρισμού με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας
του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία» (ΦΕΚ 1099/19-04-2016 τεύχος Β’) 

7. Τις  οδηγίες  προς  τους  Έλληνες  Εταίρους  από  την  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

8. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement) του έργου 
9. Την υπ’ αριθμ.    /     (ΑΔΑ            ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Πρέβεζας περί έγκρισης αποδοχής υλοποίησης του εν λόγω έργου.
10.Την σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract) μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου και

της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Άρθρο 3ο :   Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Τεχνικές προδιαγραφές 

Άρθρο 4ο :   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
Η  χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  από  την  υπογραφή  της  έως  την  ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου όπως αυτή ορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.

Άρθρο 5ο :   Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

ΑΔΑ: ΩΖΝΣΩΞΧ-ΔΟΡ



1. Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται
για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιας φύσης υπηρεσιών και γνώση
τοπικών συνθηκών, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος έναντι του φορέα, για το σύνολο των
υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και άλλου
αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του
φορέα

4. Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στον  φορέα  αναφορές,  πληροφορίες  και  στοιχεία,
σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της
σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο
σχετικού  με  το  αντικείμενο  της  παρούσης,  που  θα  αποκτηθούν  ή  θα  αναπτυχτούν  με
δαπάνες του φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο τεχνικός ανάδοχος
υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη
διαχείριση τους. ‘Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα
διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.

6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως
εμπιστευτική  και  να  μην  τη  χρησιμοποιεί  ή  αποκαλύπτει  σε  αλλά  πρόσωπα,  χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα

7. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον δικαιούχο φορέα για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων
που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις

8. Ο φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει
στον εξοπλισμό του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης

9. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποφεύγει  την  προβολή  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  της
συνεργασίας  και  της  συμβατικής του σχέσης με  τον φορέα,  με την εξαίρεση της απλής
αναφοράς στην λίστα συνεργατών

Άρθρο 6ο :   Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου,
να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή . 

Άρθρο 7ο :  Ανωτέρα βία

Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να
προβλεφθεί  έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις  για τις  οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με
το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα  προβλήματα  που  ανέκυψαν  λόγω της
ανωτέρας βίας.

Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα  προσαρμοζόμενος
ανάλογα.

Άρθρο 8ο :   Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες. 

    
Άρθρο 9ο :  Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής

Για την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε  είκοσι
οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (28.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
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Με την παράδοση των σχετικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου ο Δήμος οφείλει
να  καταθέσει  το  αντίστοιχο  ποσό  σε  τραπεζικό  λογαριασμό  κατόπιν  συνεννοήσεως  με  τον
Ανάδοχο.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η
αμοιβή  δεν  υπόκειται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιοδήποτε  λόγο  και  αιτία  και  παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 10ο: Χρηματοδότηση

Η  χρηματοδότηση  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  από  το  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας
INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΙΟΝΙΟΣ 2014 - 2020, και θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από
κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, με πίστωση ποσού 28.00,00 €, σε βάρος του Κωδικού
Κ.Α.  ……………………..          με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του
έργου:  “Child friendly destinations / WONDER”  του Προϋπολογισμού έτους 2020.

Άρθρο 11ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους  ανεξαιρέτως  τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και  κρατήσεων της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Προμηθειών  σύμφωνα  με  την  παρ.  6  του  άρθρου  36  του  ν.
4412/2016

γ)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 12ο :   Επίλυση διαφορών

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

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ 05/11/2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με βαθμό Α΄

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με βαθμό Α΄

ΑΔΑ: ΩΖΝΣΩΞΧ-ΔΟΡ



2. Καθορίζει  ως τρόπο ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών τον συνοπτικό διαγωνισμό.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  644/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΩΖΝΣΩΞΧ-ΔΟΡ
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