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Πληροφορίες : Γούσιου Αικατερίνη 
Τηλέφωνο : 2325 3 50109 

 

 

 

Θέµα: «Έγκριση των τευχών της µελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της 
εργασίας: Σύνταξη φακέλου για την Υποβολή Πρότασης Χρηµατοδότησης στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό και την Υλοποίηση ∆ράσεων 
Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 2000» 

Απόφαση 965/2012 

Ο ∆ήµαρχος Ηράκλειας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονοµικών 
5. Την αριθ. 80/22-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης  
6. Την υπ’ αριθµ. 5/17-07-2012 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Ποιότητας για την παροχή της υπηρεσίας σύνταξης φακέλου για την 
Υποβολή Πρότασης Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό 
και την Υλοποίηση ∆ράσεων Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 
2000 

7. Την ανάγκη του ∆ήµου για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης φακέλου για την Υποβολή 
Πρότασης Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό και την 
Υλοποίηση ∆ράσεων Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 2000 

8. Την µε αριθµό πρωτ. 753/17-07-2012 προσφορά του Μησιάλη Κωνσταντίνου. 

Αποφασίζει 

1. Εγκρίνουµε την ανάθεση της εργασίας «Σύνταξη φακέλου για την Υποβολή Πρότασης 
Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό και την Υλοποίηση 
∆ράσεων Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 2000» προϋπολογισµού 
24.600,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%, µε απευθείας ανάθεση. 

2. Εγκρίνουµε την υπ’ αριθµ. 5/17-07-2012 µελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας για την παροχή της υπηρεσίας σύνταξη φακέλου 
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για την Υποβολή Πρότασης Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το 
Σχεδιασµό και την Υλοποίηση ∆ράσεων Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών 
Natura 2000, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

3. Αναθέτουµε απευθείας την εργασία «Σύνταξη φακέλου για την Υποβολή Πρότασης 
Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό και την Υλοποίηση 
∆ράσεων Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 2000», στον Μησιάλη 
Κωνσταντίνο µε ΑΦΜ 108267423, ∆ΟΥ Αµυνταίου, που εδρεύει στο Αµύνταιο, έναντι αµοιβής 
24.600,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 

 

 
 
 

 Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 
 

Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης 
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Aριθµ. Μελέτης: 5/2012 

  

 

 

 

Σύνταξη φακέλου για την Υποβολή Πρότασης 
Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το 

Σχεδιασµό και την Υλοποίηση ∆ράσεων Προστασίας, 
Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 2000 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Προϋπολογισµός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην σύνταξη φακέλου για την Υποβολή Πρότασης 

Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό και την 

Υλοποίηση ∆ράσεων Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 

2000. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύµφωνα µε την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το LIFE+ 2012 (2012 / C 

74/08), όπου δύνανται να συµµετέχουν νοµικά πρόσωπα µε έδρα σε κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η περιοχή του ∆ήµου Ηράκλειας χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία 

ανταγωνιστικών βιοτικών ειδών µεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος.  

Η υφιστάµενη ύφεση, η οικονοµική κρίση, η περιβαλλοντική υποβάθµιση αλλά και η 

κλιµατική αλλαγή έχουν θέση σήµερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε την ανάγκη για 

τον σύγχρονο σχεδιασµό της προσαρµογής όλων των εµπλεκοµένων στο νέο αυτό 

πλαίσιο. Το χρηµατοδοτικό µέσο Life+ δίνει τη δυνατότητα σε ευαισθητοποιηµένους 

φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς, να σχεδιάσουν και να υλοποιούν δράσεις προστασίας 

και ανάδειξης του περιβάλλοντος. Ο ∆ήµος Ηράκλειας, αναλαµβάνοντας την ηθική 

υποχρέωση του απέναντι στο σύνολο των βιοτικών ειδών της περιοχή να σχεδιάσει και 

να προτείνει για χρηµατοδότηση µία πρόταση στην πρόσκληση Life+ 2012 µε τίτλο 

«Ανταγωνιστικότητα και Προσαρµοστικότητα των Βιοτικών Ειδών υπό το Πρίσµα των 

Περιβαλλοντικών Αναγκών και της Κλιµατικής Αλλαγής». 

 

Στόχος του προτεινόµενου έργου είναι να συνδράµει στον βραχυπρόθεσµο και 

µακροπρόθεσµο σχεδιασµό των δράσεων ανάπτυξης της υπαίθρου του ∆ήµου 

αξιοποιώντας και προστατεύοντας το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον της περιοχής. 

Στο πλαίσιο του έργου θα εκπονηθούν µελέτες στρατηγικού σχεδιασµού, θεµατικοί 

οδηγοί για ειδικές κοινωνικές οµάδες (µαθητές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς) και 

εκπαιδευτικά σεµινάρια. 

 

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης φακέλου για την Υποβολή Πρότασης 

Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό και την 

Υλοποίηση ∆ράσεων Προστασίας, Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών Natura 

2000. 

 

2) ΣΤΟΧΟΙ 
 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η εργασία κατάρτισης του φακέλου της 

πρότασης για το χρηµατοδοτικό µέσο Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
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περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Η πρόταση θα εστιάζει στην 

ανταγωνιστικότητα και την προσαρµοστικότητα των βιοτικών ειδών της περιοχής του 

∆ Ηράκλειας που γειτνιάζει µε την Λ Κερκίνη υπό το πρίσµα των περιβαλλοντικών 

αναγκών και της κλιµατικής αλλαγής. 

 

3) ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

 

Τα παραδοτέα της παρούσης παροχής υπηρεσιών είναι τα εξής: 

1. Θα εκπονηθούν όλα τα απαραίτητα προσχέδια και έντυπα για την προετοιµασία της 

πρότασης σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης του 

χρηµατοδοτικού µέσου Life+ πρόσκληση 2012. 

2. Θα υποβληθεί µία ενδιάµεση αναφορά µέχρι την 26η Αυγούστου 2012 σχετικά µε 

την πρόοδο της προετοιµασίας της πρότασης η οποία θα περιλαµβάνει κατ’ 

ελάχιστο: α) το γενικό σχεδιασµό της πρότασης, β) το εταιρικό σχήµα µε 

αντίστοιχες βεβαιώσεις από τους εταίρους, γ) τις επιµέρους δράσεις υλοποίησης της 

πρότασης και δ) ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

3. Θα υπάρξει συνεργασία µε τον ∆ήµαρχο και το Αυτοτελές Τµήµα 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας του ∆ήµου για τον αρτιότερο 

σχεδιασµό της πρότασης ώστε αυτή να συνεισφέρει ουσιαστικά στις ανάγκες του 

∆ήµου. 

4. Θα υπάρξει συµµετοχή σε όλες τις συσκέψεις του ∆ήµου αναφορικά µε την 

υποβολή της πρότασης και να παρέχει διαρκή ενηµέρωση. 

5. Η πρόταση θα υποβληθεί (καταληκτική ηµεροµηνία 26η Σεπτεµβρίου 2012) µέσω 

του ηλεκτρονικού συστήµατος της πρόσκλησης Life+ 2012. 

 

 

 

Τετάρτη, 17/07/2012 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 

∆ήµαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΣ   

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 
Σύνταξη φακέλου για την Υποβολή 

Πρότασης Χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα LIFE+ για το Σχεδιασµό και 

την Υλοποίηση ∆ράσεων Προστασίας, 

Ενηµέρωσης και Ανάδειξης των Περιοχών 

Natura 2000. 

Κατ’ 

αποκ. 

1 20.000,00 20.000,00 

                                                                                                Σύνολο            20.000,00 

                                                                                                Φ.Π.Α. 23%     4.600,00 

                                                                    Γενικό σύνολο δαπάνης  24.600,00 ευρώ 

 

 

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες 

τιµές εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

 

 

 

 

 

Τετάρτη, 17/07/2012 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 

∆ήµαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 

 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η εργασία κατάρτισης του φακέλου της 

πρότασης για το χρηµατοδοτικό µέσο Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Η πρόταση θα εστιάζει στην 

ανταγωνιστικότητα και την προσαρµοστικότητα των βιοτικών ειδών της περιοχής του 

∆ Ηράκλειας που γειτνιάζει µε την Λ Κερκίνη υπό το πρίσµα των περιβαλλοντικών 

αναγκών και της κλιµατικής αλλαγής. 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την 

παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  

• το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• του Π∆ 28/80  

• την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νόµος Καλλικράτη» 

 

Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Το τιµολόγιο µελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

 

Χρονοδιάγραµµα παράδοσης του συνόλου των υπηρεσιών: 50 ηµέρες από την 

υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 

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. 

Ο σύµβουλος υποχρεούται να διαθέτει εµπειρία σε παρόµοιας φύσης µελετών και 

γνώση τοπικών συνθηκών, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος έναντι του φορέα, για το 

σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 
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Ο σύµβουλος 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 

Ο σύµβουλος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και 

στοιχεία, σχετικά µε το αντικείµενο της σύµβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήµατος 

Ο σύµβουλος 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 σύµβουλος 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. 

Ο σύµβουλος 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. 

Ο σύµβουλος 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 

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 

Ο σύµβουλος 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. 

Περαιτέρω υποχρεώσεις του εντολοδόχου είναι δυνατό να συµπεριληφθούν στην 

σύµβαση του µε τον φορέα.  

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  

 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  

 

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 
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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 :     Τρόπος πληρωµής 

 

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

24.600,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Η καταβολή του ως άνω ποσού 

γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου 

µετά από την οριστική παραλαβή της εν λόγω εργασίας από την αρµόδια Επιτροπή του 

∆ήµου. 

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 :     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 κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Τετάρτη, 17/07/2012 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 

∆ήµαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Ποιότητας 
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