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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :11.250.00€ 

Φ.Π.Α  24% :  2.700,00€ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ :13.950,00 €     ΚΑ:10/6162.08 

 

 

 

CPV 79410000-1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η παρούσα υπηρεσία, προϋπολογισμού 13.950,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, αφορά στην παροχή 

συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Δοξάτου Δράμας για την εκπόνηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το νέο θεσμικό πλαίσιο και 

ειδικότερα το Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ A 53 - 11.03.2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». Με δεδομένη την αναγκαιότητα εκπόνησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, που αφορά στην τρέχουσα και αμέσως επόμενη, 

πολύ σημαντική περίοδο για το Δήμο Δοξάτου Δράμας, που συμπίπτει με την λήξη της 

τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και παράλληλα, με τον 

προγραμματισμό και την ωρίμανση έργων και δράσεων για την νέα Προγραμματική Περίοδο 

2021 – 2027, ο Δήμος Δοξάτου Δράμας προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό Σύμβουλο με 

σχετική εμπειρία στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση και παρακολούθηση 

αναπτυξιακών πολιτικών, με απώτερο στόχο, η υλοποίησή του να αποτελέσει ένα συνεκτικό 

σύνολο αξόνων προτεραιότητας και  δράσεων τοπικής ανάπτυξης.   

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Με το νόμο 4674/2020 (ΦΕΚ A 53 - 11.03.2020) ορίστηκε η εκπόνηση τετραετών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε κάθε Δήμο, που εξειδικεύονται σε ετήσια προγράμματα 

δράσης (Ε.Π.Δ.). Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ε.Π.Δ. (συγκεκριμένα, 

επισυνάπτεται ως παράρτημα).  

Ειδικότερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με 

τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές του αντίστοιχου Ε.Π.Δ., καθώς και με το τετραετές Ε.Π., η 

εκπόνηση του οποίου ήταν προαιρετική για το 2019. 

Σύμφωνα με το νόμο, σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι η προώθηση της 

εφαρμογής του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού και η παρακολούθηση υλοποίησης του 



 

 

αναπτυξιακού σχεδιασμού στο τοπικό επίπεδο, καθώς και η συμβολή στην ανατροφοδότηση 

και προσαρμογή του σχεδιασμού, στο πλαίσιο των υφιστάμενων κάθε φορά συνθηκών. Τα 

Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ενιαία δομή και συγκρότηση και περιλαμβάνουν: 

 Στρατηγικές Επιλογές 

 Επιχειρησιακό Σχέδιο 

 Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Για την κατάρτισή τους, λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η περιφερειακή στρατηγική, οι 

προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο που απορρέουν από αποφάσεις, ανάγκες, δυνατότητες, 

χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και 

στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση εύρυθμη λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξη του 

Δήμου. 

Κατά την κατάρτιση και υλοποίησή τους, αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες μορφές 

δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της 

συμμετοχής.  

Τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα αποτυπώνονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα 

γεωχωρικά τους δεδομένα δημιουργούνται και διατίθενται ελεύθερα και διαδικτυακά σε 

ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 3882/2010 και του ν. 4305/2014». 

Ειδικότερα, ο Δήμος Δοξάτου επιθυμεί την ανάθεση του τετραετούς Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2020 – 2023, σε Ομάδα Έμπειρων Εξωτερικών 

Συμβούλων, η οποία σε συνεργασία με τα στελέχη του Δήμου και την Επιτροπή Παραλαβής και 

μέσα από τις διαδικασίες διαβούλευσης που θα προηγηθούν της οριστικοποίησής του, θα 

συνθέσουν ένα ρεαλιστικό και συνεκτικό Πρόγραμμα Αξόνων και Δράσεων για την επόμενη 

ιδιαίτερα σημαντική από κάθε άποψη περίοδο για τον Δήμο.  

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής & Διαφάνειας του Δήμου Δοξάτου στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου για τη περίοδο 2020 - 2023 και συγκεκριμένα, η παροχή 

εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, ο εντοπισμός αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και δράσεων καθώς και η κατάρτιση 

δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμματισμένων δράσεων.  

Ειδικότερα, η υπηρεσία περιλαμβάνει τη Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη του 

Δήμου, σε ότι αφορά το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τον καθορισμό των 

στρατηγικών στόχων, των προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και την υποβοήθηση 

στην οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, με ταυτόχρονη 

εξειδίκευση των δράσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών .  

Παράλληλα και με δεδομένο τον ακριβή προσδιορισμό των αναγκαίων δράσεων, θα  

προσδιορισθεί  το σύνολο των υφιστάμενων και προβλεπόμενων πηγών χρηματοδότησης.  

Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Π. θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:  

 



 

 

 

Το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα αποτελεί προϊόν μιας διαρκούς και εξελικτικής διαδικασίας, η 

οποία οργανώνεται, διαρθρώνεται και ολοκληρώνεται  σε εννέα (9)  βήματα: 

ΒΗΜΑΤΑ 

ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΒΗΜΑ 2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΗΜΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΒΗΜΑ 5: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 6:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΒΗΜΑ 7:  ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΒΗΜΑ 9:  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ενότητα Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

• Περιγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης,  

• Στρατηγική του Δήμου Δοξάτου Δράμας και αναπτυξιακές 
προτεραιότητες 

Ενότητα Β: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός 

• Αναπτυξιακοί στόχοι και δράσεις ανά άξονα δραστηριότητας ,  

• Τετραετής προγραμματισμός δράσεων, ιεράρχηση και 
χρονοπρογραμματισμό έργων 

Ενότητα Γ: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 

• Οικονομικός προγραμματισμός,  

• Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης 



 

 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Δοξάτου και του Αναδόχου, θα προβλέπει τα 

εξής Παραδοτέα: 

Τα παραδοτέα του έργου είναι υπηρεσίες συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης της 

Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Δοξάτου Δράμας, για την 

εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως περιγράφηκε συνοπτικά παραπάνω. Το 

έργο του Συμβούλου απευθύνεται-παρέχεται αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή και όχι σε 

τρίτους. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει προς την υπηρεσία, τα παρακάτω 

παραδοτέα, τα οποία θα συνοδεύονται και από το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Π1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 
Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης 

Π2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός  
Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης 

Π3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες 

παρακολούθησης και αξιολόγησης 

Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης  

 

Η συνολική διάρκεια της υπηρεσίας είναι έξι (6) μήνες. 

Για την εκπόνηση του Σχεδίου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει κατάλληλη Ομάδα Έργου, με 

την προσκόμιση των βιογραφικών τους σημειωμάτων και υπεύθυνες δηλώσεις για την απόδειξη 

της εμπειρίας, η οποία θα αποτελείται από: 

1. Υπεύθυνο Ομάδας Έργου: Έναν (1) απόφοιτο Οικονομικών Επιστημών με επιθυμητές 

μεταπτυχιακές σπουδές στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση και με 

δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε συναφή έργα στρατηγικού σχεδιασμού ή/και 

υποστήριξης Ο.Τ.Α., ή/και στην ωρίμανση έργων ή/και στην υλοποίηση πολιτικών ή/ και 

διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

2. Ομάδα Έργου αποτελούμενη τουλάχιστον από: 

 Έναν (1) απόφοιτο ΑΕΙ, με μεταπτυχιακές σπουδές και τριετή τουλάχιστον 

εμπειρία στην οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.  

 Ένα (1) απόφοιτο ΑΕΙ – Μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές και τριετή 

τουλάχιστον εμπειρία σε έργα τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και 

διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

 

Χρόνος παράδοσης: Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των 

αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής. 

 

 

 

 



 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ 

1 2 3 4 5 6 

Π1: Στρατηγικός Σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

            

Π2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός             

Π3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης 

            

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Η Υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δοξάτου έτους 2020 με 

Κ.Α.:10/616208 «Υπηρεσίες συμβουλευτικής και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δοξάτου» και προϋπολογισμό 13.950,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά, μετά την παραλαβή 

των παραδοτέων όπως περιγράφονται, τη σύνταξη των αντίστοιχων πρωτοκόλλων 

παραλαβής/πιστοποίησης και την έκδοση των αντίστοιχων νόμιμων παραστατικών από τον 

Ανάδοχο.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 

του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

 

Καλαμπάκι   01/12/2020 

 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,  

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 

Οργάνωσης 

Τηλ.: 2521352434 

E-mail:…ioannak@doxato.gr 

Πληροφορίες: Καραγαϊτάνη Γιάννα 

Τίτλος: Υπηρεσίες συμβουλευτικής και 

επιστημονικής υποστήριξης για την 

εκπόνηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δήμου Δοξάτου Δράμας. 

 

 

 

Α.Μ.  129/2020 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου, για την εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου ανέρχεται 

στο ποσό των 13.950,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%) και των 

νόμιμων κρατήσεων, ήτοι (11.250,00 +2.700,00 ΦΠΑ).  

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες 

του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Η εν λόγω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.:10/616208 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Δοξάτου Δράμας. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου επιμερίζεται ως εξής στα κάτωθι παραδοτέα ανά 

Πακέτο Εργασίας: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας (€) 

Δαπάνη (€) 

1. 
Π1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
Τεμάχιο 1 5.000,00 5.000,00 

2 Π2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Τεμάχιο 1 3.500,00 3.750,00 

3 
Π3: Οικονομικός προγραμματισμός και 

δείκτες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης 

Τεμάχιο 1 2.000,00 2.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 11.250,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.700,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 13.950,00 € 

 



 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
  

Ανθρ/μήνες 
απασχόλησης 

στο έργο  

Τιμή 
Α/Μ (€) 

Δαπάνη 
(€) 

1. 

Π1: Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα 

Υπεύθυνος 
Ομάδας 
Έργου 

Ένα (1) απόφοιτο 
Οικονομικών Επιστημών με 
επιθυμητές μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Τοπική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και 
Αυτοδιοίκηση και δεκαετή 
τουλάχιστον εμπειρία σε 

συναφή έργα στρατηγικού 
σχεδιασμού ή/και 

υποστήριξης Ο.Τ.Α. στην 
ωρίμανση έργων ή/και στην 
υλοποίηση πολιτικών ή/ και 

διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων 

1 2.000,00 2.000,00 

Μέλη 
Ομάδας 
Έργου  

Ένα (1) απόφοιτο ΑΕΙ με 

μεταπτυχιακές σπουδές 
και τριετή τουλάχιστον 

εμπειρία στην οικονομική 
διαχείριση και 

παρακολούθηση υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων 

έργων και προγραμμάτων 

1 1.500,00 1.500,00 

Ένα (1) απόφοιτο ΑΕΙ - 

Μηχανικό με μεταπτυχιακές 
σπουδές και τριετή 

τουλάχιστον εμπειρία σε έργα 
τεχνικής υποστήριξης για την 

ωρίμανση και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων 

1 1.500,00 1.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.200,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.200,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
  

Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 

στο έργο  

Τιμή 
Α/Μ (€) 

Δαπάνη 
(€) 

2. 
Π2: Επιχειρησιακός 
Προγραμματισμός 

Υπεύθυνος 
Ομάδας 
Έργου 

Ένα (1) απόφοιτο Οικονομικών 
Επιστημών με επιθυμητές 

μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Τοπική και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση και 
δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε συναφή έργα στρατηγικού 

σχεδιασμού ή/και υποστήριξης 
Ο.Τ.Α. στην ωρίμανση έργων 

ή/και στην υλοποίηση πολιτικών 
ή/ και διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων 

0,75 2.000,00 1.500,00 

Μέλη 
Ομάδας 
Έργου  

Ένα (1) απόφοιτο ΑΕΙ με 

μεταπτυχιακές σπουδές και 
τριετή τουλάχιστον εμπειρία 

στην οικονομική διαχείριση και 
παρακολούθηση υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 
και προγραμμάτων  

0,75 1.500,00 1.125,00 

Ένα (1) απόφοιτο ΑΕΙ - 

Μηχανικό με μεταπτυχιακές 
σπουδές και τριετή 

τουλάχιστον εμπειρία σε έργα 
τεχνικής υποστήριξης για την 

ωρίμανση και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων 

0,75 1.500,00 1.125,00 

ΣΥΝΟΛΟ 3.750,00 

Φ.Π.Α. 24% 900,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.650,00 

 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
  

Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 

στο έργο  

Τιμή 
Α/Μ (€) 

Δαπάνη 
(€) 

3. 

Π3: Οικονομικός 
προγραμματισμός 

και δείκτες 
παρακολούθησης 
και αξιολόγησης 

Υπεύθυνος 
Ομάδας 
Έργου 

Ένα (1) απόφοιτο Οικονομικών 
Επιστημών με επιθυμητές 

μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Τοπική και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση και 
δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε συναφή έργα στρατηγικού 

σχεδιασμού ή/και υποστήριξης 
Ο.Τ.Α. στην ωρίμανση έργων 

0,5 2.000,00 1.000,00 



 

 

ή/και στην υλοποίηση πολιτικών 
ή/ και διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων 

Μέλη 
Ομάδας 
Έργου  

Ένα (1) απόφοιτο ΑΕΙ με 
μεταπτυχιακές σπουδές και  με 
πενταετή τουλάχιστον εμπειρία 
στην οικονομική διαχείριση και 
παρακολούθηση υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 
και προγραμμάτων 

0,5 1.500,00 750,00 

Ένα (1) απόφοιτο ΑΕΙ - Μηχανικό 
με μεταπτυχιακές σπουδές και  

με πενταετή τουλάχιστον 
εμπειρία σε έργα τεχνικής 

υποστήριξης για την ωρίμανση 
και διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων 

0,5 1.500,00 750,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500,00 

Φ.Π.Α. 24%  600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.100,00 

  

Καλαμπάκι 02/12/2020 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,  

Πληροφορικής & Διαφάνειας 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 

Οργάνωσης 

Τηλ.: 2521352434 

E-mail:…ioannak@doxato.gr 

Πληροφορίες: Καραγαϊτάνη Γιάννα 

Τίτλος: Υπηρεσίες συμβουλευτικής και 

επιστημονικής υποστήριξης για την 

εκπόνηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δήμου Δοξάτου Δράμας. 

 

 

ΑΜ: 129/2020 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Α. Ο Δήμος Δοξάτου Δράμας αναλαμβάνει:  

1. Τη συγκρότηση ομάδας έργου για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των 

παραδοτέων. 

2. Την παροχή κάθε πληροφορίας / στοιχείου προς τον ανάδοχο, καθώς και την εξασφάλιση 

κάθε δυνατής διευκόλυνσης  για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 

3. Την υποχρέωση, μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης είτε ολόκληρης είτε τμήματος της 

υπηρεσίας και αφού πρώτα η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής 

βεβαιώσει το άρτιο αποτέλεσμα της υπηρεσίας, να εξοφλήσει το αντίστοιχο ποσό της 

σύμβασης, αφού υποβληθεί ισόποσο τιμολόγιο και εκδοθεί το αντίστοιχο ένταλμα 

πληρωμής.   

 

Β. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:  

1. Την ευθύνη για τη εμπρόθεσμη, επιστημονική, ορθή και ποιοτική υλοποίηση της 

υπηρεσίας και των επιμέρους παραδοτέων της, 

2. Την απρόσκοπτη συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, με την Δημοτική 

Αρχή Δοξάτου Δράμας  και τα υπηρεσιακά της στελέχη, υποχρεούται δε να λαμβάνει 

υπόψη του οποιεσδήποτε υποδείξεις και παρατηρήσεις της σχετικά με το Έργο. 

3. Την άρτια υλοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στο εδάφιο της Τεχνικής Έκθεσης 

της παρούσας, να συνεργάζεσαι με το την Ομάδα Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Έργου και όποιο άλλο όργανο κριθεί απαραίτητο.  

4. Να εξασφαλίσει  το αναφερόμενο στην Τεχνική Έκθεση, επιστημονικό προσωπικό, το οποίο 

θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί 

πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης.  

5. Να μην εκχωρήσει  τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέσει υπεργολαβικά σε 

τρίτους, μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 

τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Δημοτικής Αρχής Δοξάτου Δράμας.  

6. Την πλήρη και αποκλειστική  ευθύνη  για πράξεις ή παραλείψεις των μελών της ομάδας 

έργου που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με 



 

 

επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να 

έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Δήμου Δοξάτου Δράμας. 

7. Την πλήρη και αποκλειστική  ευθύνη για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση 

με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα 

παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός 

προς αποκατάστασή της. 

8. Την δέσμευση να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

18 του ν.4412/2016. 

 

 

 

 

 

Καλαμπάκι 02/12/2020 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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