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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την παρούσα μελέτη περιγράφεται η Παροχή υπηρεσιών για την 

«Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 2.1 του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 

2007-2013». 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το αντικείμενο της από πλευράς του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών είναι η 
υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειας για την προετοιμασία της συμμετοχής του 
στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-
2013» και συγκεκριμένα στον Άξονα προτεραιότητας 2 «Τόνωση 
περιβαλλοντικών πόρων και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του 
προγράμματος» - Ειδικό στόχο 1 «Προώθηση και προστασία των 
περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής», με σχέδιο έργου αειφορικής 
ενέργειας.  

Σκοπός του έργου θα είναι η από πλευράς των τοπικών αρχών εισαγωγή και 
διάδοση των αρχών και πρακτικών του αειφορικού ενεργειακού σχεδιασμού 
σε τοπικό επίπεδο (ΟΤΑ), για την επίτευξη οικονομιών συνέργιας και κλίμακας 
στην παραγωγή και τη διαχείριση ενέργειας στο πλαίσιο μιας θεματικής -
ενεργειακής- δικτύωσης. 

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 

Η εισαγωγή και καθιέρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Αειφορικής 
Ενέργειας στους συμμετέχοντες Δήμους. 

Η ενίσχυση της οργανωτικής δυνατότητας των ΟΤΑ ώστε να ανταποκρίνονται 
επαρκώς σε αντικείμενα αειφορικής ενέργειας.   

Η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και, δι’ αυτής, η ευαισθητοποίηση 
αιρετών και στελεχών των ΟΤΑ, μαθητών και πολιτών. 

Η πραγματοποίηση πιλοτικών δράσεων ενεργειακής βελτίωσης. 

Το σχέδιο δράσης του έργου θα προβλέπει δύο τύπους πράξεων:  

«μαλακές», ήτοι συναντήσεις, μελέτες, εργαστήρια, ενεργειακές επιθεωρήσεις, 
έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό κ.ά., καθώς και  

«σκληρές», όπως είναι η δημιουργία εξοπλισμένων ενεργειακών γραφείων και 
η πραγματοποίηση μιας επιδεικτικής παρέμβασης -έργου αειφορικής 
ενέργειας- σε κάθε εταίρο.  
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειας από πλευράς του Αναδόχου θα 
συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Ενημέρωση του φορέα όσον αφορά στο περιεχόμενο της πρόσκλησης 

και στους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 Σύλληψη και συζήτηση της ιδέας και επεξεργασία αυτής ώστε να είναι 

επιθυμητή από το φορέα και αποδεκτή από τους λοιπούς εταίρους. 

 Αναζήτηση διασυνοριακών εταίρων από την επιλέξιμη περιοχή του 

προγράμματος και πραγματοποίηση των απαιτούμενων επαφών και 

συνεννοήσεων για το σχηματισμό εταιρικού σχήματος - δικτύωσης.  

 Εντοπισμός δυνητικής παρέμβασης με σαφή επιδεικτική αξία όσον 

αφορά στην αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών αειφορικής ενέργειας 

με την οποία θα επιτευχθεί αυτή.  

 Εκπόνηση προκαταρκτικής τεχνικής μελέτης για τον καθορισμό του 

φυσικού αντικειμένου, των γενικών τεχνικών προδιαγραφών και 

αξιόπιστου προϋπολογισμού της ανωτέρω παρέμβασης. 

 Κατάρτιση Σχεδίου Δράσεων, το οποίο εκτός από την ανωτέρω 

παρέμβαση θα περιλαμβάνει -ενδεικτικά- δράσεις τεχνικής υποστήριξης, 

κεφαλαιοποίησης γνώσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 

ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας κ.ά. 

 Υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειας ως «Εταίρου» (Partner) του έργου 

όσον αφορά στις διαβουλεύσεις που θ’ απαιτηθούν με τους λοιπούς 

διασυνοριακούς εταίρους αλλά και ειδικότερα στην υποστήριξή του σε 

τεχνογνωσία καθώς και στη συγγραφή της πρότασης και τη συλλογή των 

απαιτουμένων δικαιολογητικών. 

 Υποστήριξη του Δήμου Ηράκλειας για τη σύνταξη της πρότασης με βάση 

το ανωτέρω σχέδιο δράσης και κατάρτιση του φακέλου υποβολής της, 

κατά τα προβλεπόμενα στον Οδηγό του προγράμματος.  

 Έγκαιρη υποβολή αυτών μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή INTERREG, στη Θεσσαλονίκη. 

 Υποστήριξη της πρότασης κατά τη φάση της αξιολόγησης με παροχή 

διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων που τυχόν χρειαστούν. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. Η προκαταρκτική έρευνα – μελέτη για τον προσδιορισμό και την κατ’ 

αρχάς περιγραφή και προϋπολογισμό της πιλοτικής παρέμβασης. 

2. Ο φάκελος υποβολής της πρότασης -κατά το μέρος που αφορά στον 

Δήμο Ηράκλειας- σύμφωνα με τα ανωτέρω και με τις προδιαγραφές και 

απαιτήσεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013».  

 

Τετάρτη, 26/07/2013 
 

 
Θεωρήθηκε 

 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

«Προετοιμασία φακέλου για την 

υποβολή πρότασης στο Μέτρο 2.1 

του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 

ΠΓΔΜ 2007-2013» 

Κατ’ 

αποκ. 
1 5.000,00 5.000,00 

      

Σύνολο    καθαρής αξίας         5.000,00 

ΦΠΑ     1.150,00 

Γενικό σύνολο δαπάνης      6.150,00 
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου για 
την προετοιμασία της συμμετοχής του Δήμου Ηράκλειας στο Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013» και 
συγκεκριμένα στον Άξονα προτεραιότητας 2 «Τόνωση περιβαλλοντικών 
πόρων και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του προγράμματος» - 
Ειδικό στόχο 1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της 
περιοχής», με σχέδιο έργου αειφορικής ενέργειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

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 ΠΔ 28/80  

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

 Το υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 και τροποποίηση αυτής με υπ’ 
αριθμ. 28411/ΕΥΘΥ1836/13.10.2011 

 Την ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13.02.2013 

 Την υπ’ αριθμ. 301158/MA 3334/23-05-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΧΦ-9Ξ9) 3η 
πρόσκληση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«ΕΛΛΑΔΑ – ΠΓΔΜ», Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 

 Την υπ’ αριθμ. 177/08-07-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για 
υποβολή πρότασης στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα. 
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ΆΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
 
 

ΆΡΘΡΟ 4: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Η παρούσα εργασία αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της και έχει ως καταληκτική 
ημερομηνία την προθεσμία υποβολής Προτάσεων, η οποία έχει οριστεί για τις 
23 Αυγούστου 2013. 

Παράταση πέραν του ανωτέρω διαστήματος είναι δυνατή μόνο κατόπιν 
έγγραφης συνεννόησης των εδώ συμβαλλομένων και υπό την προϋπόθεση 
επίσημης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ 

Ο σύμβουλος ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και 
σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Ο σύμβουλος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της 
αναθέτουσας αρχής και άλλου αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα 
του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση  

Ο σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στην αναθέτουσα αρχή 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, στην αναθέτουσα αρχή όλα τα αποτελέσματα, 
πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της 
παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχτούν με δαπάνες της 
αναθέτουσα αρχής. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο 
σύμβουλος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη 
τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. ‘Όλα τα παραπάνω αποτελούν 
ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής, η οποία 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 
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πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσα 
αρχής 

Ο σύμβουλος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στην 
αναθέτουσα αρχή 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 

Η αναθέτουσα αρχή 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 την αναθέτουσα 
αρχή, με την εξαίρεση της απλής αναφοράς στην λίστα συνεργατών 

Περαιτέρω υποχρεώσεις του συμβούλου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν 
στην σύμβαση του με στην αναθέτουσα αρχή.  

 
 

ΆΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 7: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

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 σύμβουλος ή η αναθέτουσα αρχή 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 σύμβουλο 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
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Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
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ΆΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ  

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

ΆΡΘΡΟ 9: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Η εργασία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου με πίστωση 
6.150,00 ευρώ εις βάρους του Κ.Α.Ε 30.6142.06 για «Προετοιμασία φακέλου 
για την υποβολή πρότασης στο Μέτρο 2.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013» και εφόσον εγκριθεί η 
συνολική πράξη από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της Πράξης που θα εγγραφούν στο ΠΔΕ και που 
συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου για τις ανωτέρω υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου 
Ηράκλειας καθορίζεται σε έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (6.150 €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του 
ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Το ποσό αυτό θα 
καταβληθεί σε δύο δόσεις ως ακολούθως: 

 615 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, εντός ενός δεκαημέρου 
από την παραλαβή των παραδοτέων της εργασίας. 

 Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί μετά την έγκριση της πρότασης και 
εφ’ όσον επιτευχθεί αυτή. Το ποσό αυτό καθώς και τα ήδη καταβληθέντα 
της 1ης δόσης, θα αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και 
θα αποδοθούν στο Δήμο Ηράκλειας. Σε περίπτωση μη έγκρισης παύει 
κάθε απαίτηση του Αναδόχου και αυτός παραιτείται της 2ης δόσης 
αυτομάτως, χωρίς ανάγκη τροποποίησης της παρούσας σύμβασης, η 
οποία θα θεωρείται λήξασα. 

Η καταβολή των ως άνω ποσών γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου 
παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και τις απαιτούμενες διοικητικές 
ενέργειας του Φορέα. 

 
 
 
 
 



  
Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Σερρών 
Δήμος Ηράκλειας 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή 
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ΆΡΘΡΟ 11: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος 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 ανάθεσης. 
 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

Τετάρτη, 26/07/2013 
 

 
 

Θεωρήθηκε 
 
 
 
 

Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης 
Δήμαρχος Ηράκλειας 

 

Συντάχθηκε 
 
 
 

 
Αικατερίνη Γούσιου 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Ποιότητας 
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