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Θεσσαλονίκη, 14/01/2021 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Στήριξης, στην 
υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για την εκπόνηση του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης RiConnect Θεσσαλονίκης και υποστήριξης στην 
υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RiConnect‐
Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
URBACT III 2014‐2020 

Κωδικοί CPV:  
79415200‐8: Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  
79952100‐3: Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Προϋπολογισμός: 9.500,00 € πλέον ΦΠΑ 
24% 
(Εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ, πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

 

1. Τεχνική Έκθεση  

Η  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ  υλοποιεί  το  έργο  RiConnect  με  πλήρη  τίτλο  «Rethinking  mobility 

infrastructure to reconnect cities» που αποτελεί ένα Δίκτυο οκτώ ευρωπαϊκών μητροπόλεων 

που  στοχεύει  στην  επανεξέταση,  τη  μετατροπή  και  την  ενσωμάτωση  υποδομών 

κινητικότητας προκειμένου να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι, οι /γειτονιές, οι πόλεις και οι 

φυσικοί  τόποι  (Υπ’αριθμ.  Αποφάσεις  Δ.Σ.  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ  8/8ης/4/7/2019  και 

7/8ης/27/5/2020) 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «URBACT  III 2014‐2020» 

στον  άξονα  Προτεραιότητας  1,  Επενδυτική  Προτεραιότητα  1.1.  και  Ειδικό  Στόχο  1.1.2  με 

αριθμό υποβολής αίτησης 5592 και έχει δύο διακριτές Φάσεις: η Α’ Φάση (από 2/9/2019 έως 

2/3/2020) η οποία ολοκληρώθηκε και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης της Β’ Φάσης του 

έργου είναι από 7/5/2020 έως 7/8/2022 (27 μήνες). 
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Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ συμμετέχει στο παραπάνω έργο ως εταίρος σε ένα εταιρικό σχήμα οκτώ (8) 

μητροπολιτικών φορέων ως ακολούθως: 

 Barcelona Metropolitan Area, (Ισπανία ‐ επικεφαλής εταίρος),  

 Area Metropolitana do Porto, (Πορτογαλία),  

 Obszar Metropolitalny Gdansk‐Gdynia‐Sopot (Πολωνία),  

 Krakow Metropolis Association (Πολωνία),  

 Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (Ελλάδα),  

 Vervoerregio Amsterdam (Ολλανδία),  

 Métropole du Grand Paris (Γαλλία), 

 Transport for Greater Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική κατανομή και το πεδίο δραστηριοτήτων/ αρμοδιοτήτων 

των συμμετεχόντων εταίρων, το έργο RiConnect υλοποιείται από ένα ευρύ εταιρικό σχήμα 

αποτελούμενο από 8 μητροπολιτικούς φορείς και αφορά στην επανεξέταση, τη μετατροπή 

και  την  ενσωμάτωση  υποδομών  κινητικότητας  προκειμένου  να  επανασυνδεθούν  οι 

άνθρωποι, οι /γειτονιές, οι πόλεις και οι φυσικοί τόποι. 

Το  έργο  έχει  στόχο  την  επανεξέταση,  τη  μετατροπή  και  την  ενσωμάτωση  υποδομών 

κινητικότητας προκειμένου να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι, οι /γειτονιές, οι πόλεις και οι 

φυσικοί τόποι. Το Δίκτυο θα αναπτύξει στρατηγικές σχεδιασμού, διαδικασίες, εργαλεία και 

εταιρικότητες  που  θα  ενισχύσουν  τις  δημόσιες  μεταφορές  και  την  ενεργό  κινητικότητα, 

μειώνοντας  εξωτερικότητες  και  ξεκλειδώνοντας  ευκαιρίες  για  παρεμβάσεις  αστικής 

ανάπλασης  με  στόχο  την  χωροταξική  διάρθρωση  και  την  επίτευξη  μιας  μητρόπολης 

βιώσιμης, δίκαιης και ελκυστικής.   

Κατά την ‘Α Φάση του Έργου, το Δίκτυο αναγνώρισε 4 θεματικές με 2 υπο‐θεματικές που θα 

αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης σε σχέση με τον κύριο στόχο του έργου:  

1) Επανεξέταση‐Αναδιοργάνωση του τρόπου κινητικότητας – επανεξέταση των υφιστάμενων 

υποδομών  κινητικότητας  και  αναδιοργάνωση  του  τρόπου  που  κινούμαστε  και  όχι 

σχεδιασμός νέων υποδομών με στόχο την αποτελεσματική και δίκαιη  κινητικότητα  

2)  Επανεξέταση  της  ενσωμάτωσης υποδομών με στόχο  τον ανασχεδιασμό  των υποδομών 

αλλά και του περιβάλλοντα αστικού χώρου και την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς των 

μητροπόλεων.  

3)  Επανεξέταση  του  μητροπολιτικού  σχεδιασμού  –  σχεδιασμός  των  μητροπολιτικών 

περιοχών με ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης κινητικότητας για την ενίσχυση/ενδυνάμωση 

βιώσιμων  γειτονιών  και  τοπικών  κοινοτήτων  με  στόχο  την  ανάδειξη  ευκαιριών  για 

παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης και αστικής ανάπτυξης συνδυαστικά με την ενδυνάμωση 

των δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας και κινητικότητας.  

4)  Επανεξέταση  της  προσθήκης  λειτουργιών  οικοσυστήματος  με  στόχο  τη  βελτίωση  του 

περιβάλλοντος και την υιοθέτηση μεταβολικών λειτουργιών 

Οι δύο βασικές δράσεις του έργου, όπως σχεδιάζονται από το Πρόγραμμα URBACT, είναι ο 

σχεδιασμός  και  η  σύνταξη  του  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  και  ο  σχεδιασμός, 
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ενεργοποίηση  και  συντονισμός  της  Τοπικής  Ομάδας  Στήριξης  (ULG:  Urbact  Local  Group) 

αποτελούμενη από ενδιαφερόμενους φορείς σε σχέση με το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης.   

Σε σχέση με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, η παραγωγή του περιλαμβάνει 4 στάδια:  

(α) Ενεργοποίηση (Χάρτης πορείας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης) 

(β) Σχεδιασμός Δράσης (πρώτη έκδοση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης) 

(γ) Υλοποίηση Δράσης (τελική παραγωγή του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης) 

(δ) Πιλοτικές εφαρμογές και διάχυση αποτελεσμάτων  

Η  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ,  έχει  προτείνει  ως  περιοχές  εφαρμογής  του  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου 

Δράσης του RiCONNECT Θεσσαλονίκης, τα δύο πρώην στρατόπεδα Παύλου Μελά και Κόδρα, 

εκτάσεις των Δήμων Παύλου Μελά και Καλαμαριάς αντίστοιχα. Το γενικό σκεπτικό είναι ότι 

οι  μεγάλες  εκτάσεις  των  πρώην  στρατοπέδων αποτελούν  σημαντικές  αναμονές  εδάφους, 

φύσης και κτηριακού αποθέματος, και είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο τρόπος διασύνδεσής 

τους  με  τον  περιβάλλοντα  αστικό  ιστό,  όταν  αυτές  επανενεργοποιούνται  και  παύουν  να 

αποτελούν «αστικά  κενά»  μέσα  στο  σώμα  της  πόλης.  Επιπλέον,  εξετάζονται ως  περιοχές 

μητροπολιτικής σημασίας, που μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της συνεκτικής και 

βιώσιμης Πόλης‐Μητρόπολης στην οποία στοχεύει το πρόγραμμα.  

Στο  πλαίσιο  αυτό,  εντάχθηκαν  στο  έργο  δύο  πρώην  στρατόπεδα,  με  διαφορετικό  στάδιο 

ωρίμανσης των διαδικασιών και σχεδίων αξιοποίησής τους, με απώτερο στόχο να μελετηθεί 

ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επανένταξης και αναζωογόνησης ανενεργών αστικών εκτάσεων, 

υποδομών  και  εγκαταστάσεων  που  μπορεί  να  βρει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  αντίστοιχες 

περιπτώσεις  για  την  πόλης  της  Θεσσαλονίκης  (πρώην  στρατοπεδικές  εκτάσεις,  υποδομές 

ανενεργής βιομηχανική κληρονομιάς κ.ά.).  

Συγκεκριμένα, για το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, στόχος είναι η επανασύνδεσή του με τον 

αστικό ιστό σε 3 χωρικά επίπεδα παρεμβάσεων: 

Επίπεδο 1: Τοπικό, εσωτερικές παρεμβάσεις, συνδέσεις και μονοπάτια 

Επίπεδο 2: Τοπικό, επανασύνδεση με το επίπεδο γειτονιάς 

Επίπεδο 3: Μητροπολιτικό, κινητικότητα και μέσα μεταφοράς για την επανασύνδεσή του σε 

μητροπολιτικό επίπεδο. 

Θα υπάρχει εντατική συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς για το σχεδιασμό των δράσεων 

του έργου και σε σχέση με το προτεινόμενο σχέδιό του για το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα. 

Επίσης, προβλέπεται συνεργασία και με το Δήμο Παύλου Μελά ώστε να ενσωματωθούν οι 

καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαδικασία ανάπλασης του 

πρώην Στρατοπέδου Παύλου Μελά.  

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης του RiConnect θα υποστηρίξει το Δήμο Παύλου Μελά στα 

Επίπεδα 2 και 3 που προαναφέρθηκαν.  

Σε  σχέση  με  τον  σχεδιασμό,  ενεργοποίηση  και  συντονισμό  της  Τοπικής  Ομάδας  Στήριξης 

(ULG:  Urbact  Local  Group),  η  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ  έχει  προχωρήσει  στην  αναγνώριση  των 

εμπλεκόμενων  φορέων  για  να  προσκληθούν  για  συμμετοχή  και  αφορούν  εκπροσώπους 
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τοπικών αρχών όλων των επιπέδων και σχετικών πεδίων (κινητικότητα, αστικές μεταφορές, 

αστικός  σχεδιασμός,  πολιτισμός,  σχεδιασμός  αστικών  οικοσυστημάτων),  εκπροσώπους 

τοπικών  ενώσεων  και  οργανισμών,  τοπική  κοινότητα  και  επαγγελματίες,  εκπροσώπους 

ακαδημαϊκής κοινότητας σε σχετικά πεδία. Επίσης, κρίνεται σκόπιμη και η εμπλοκή φορέων 

σε εθνικό επίπεδο όπως το ΤΑΙΠΕΔ (ιδιοκτήτης της Μαρίνας Αρετσούς) και το ΥΜΑΘ.  

Οι  συναντήσεις  της  Τοπικής Ομάδας  Στήριξης  (ULG)  θα  υλοποιούνται  κατά μέσο  όρο μια 

φορά τον μήνα υπό διάφορες μορφές και συνθέσεις. 

Η μεθοδολογία θα έχει βάση την προσέγγιση του placemaking με την ενεργό συμμετοχή της 

κοινότητας.  

Αναλυτικά, οι δράσεις του έργου συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω: 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ‐ Διαχείριση δικτύου 

ΔΡΑΣΗ 1.1 Υπογραφή συμβατικών εγγράφων 

o Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής και Επικεφαλής 

Εταίρου. 

o Υπογραφή της κοινής σύμβασης μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των εταίρων. 

ΔΡΑΣΗ 1.2 Παρακολούθηση του έργου RiConnect 

o Παρακολούθηση των δαπανών των εταίρων και της μεταφοράς των πόρων. 

o Οργάνωση τακτικών συντονιστικών συναντήσεων. 

o Παρακολούθηση του προγράμματος εργασίας του Επικεφαλής Εμπειρογνώμονα. 

o Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Urbact. 

ΔΡΑΣΗ 1.3. Αναφορές για το έργο RiConnect  

o Υποβολή της τελικής αναφοράς για την πρώτη φάση. 

o Υποβολή της ενδιάμεσης (Σεπτ 2021) και της τελικής αναφοράς (Σεπτ 2022). 

ΔΡΑΣΗ 1.4. Ενδιάμεση Ανασκόπηση Έργου 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ‐ Διακρατικές δραστηριότητες ανταλλαγής και μάθησης 

Διακρατικές συναντήσεις ανταλλαγής 

o (4) θεματικές Διακρατικές συναντήσεις ‐ μία εκ των οποίων στη Θεσσαλονίκη που θα 

διοργανωθεί από τη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ τον Ιούλιο του 2021. 

o (1) ενδιάμεση – παρακολούθησης,  

o (1) πορείας υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 

o (1) Τελική  

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ‐ Τοπική διάσταση 

o Δημιουργία  τοπικών  ομάδων  στήριξης  (Urban  Local  Group)  με  την  συμμετοχή 

τοπικών εμπλεκομένων μερών και διοργάνωση τοπικών συναντήσεων σε κάθε πόλη 

με στόχο την ανάπτυξη των ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης τους. 

o Προετοιμασία της κάθε πόλης για την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων της στις 

διακρατικές συναντήσεις. 
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o Τακτικές συναντήσεις  των τοπικών ομάδων –  τουλάχιστον 12 – με στόχο τον συν‐

σχεδιασμό  του  Ολοκληρωμένου  Τοπικού  Σχεδίου,  την  ανταλλαγή  τεχνογνωσίας, 

απόψεων με διαδικασίες Living‐lab  

o Οργάνωση  τοπικής  δράσης  διάχυσης  αποτελεσμάτων  του  ULG  και  του 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης  

o Συνεργασία  με  τις  Διαχειριστικές  Αρχές  των  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  σε 

τοπικό/ περιφερειακό επίπεδο. 

o Ανάπτυξη Οδικών Χαρτών για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης. 

o Ανάπτυξη Προσχεδίων και Τελικών Ολοκληρωμένων Σχεδίων Δράσης. 

o Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μικρής κλίμακας στις πόλεις ως pilot δράσεις του 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης  

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 Επικοινωνία και διάδοση αποτελεσμάτων 

o Προετοιμασία του Επικοινωνιακού Σχεδίου του έργου από τον Επικεφαλής Εταίρο  

o Παραγωγή  επικοινωνιακού  υλικού  για  το  website  του  έργου  ‘Τετραμηνιαία 

newsletters Με συνδρομή και άρθρα των εταίρων  

o Διαχείριση των καναλιών επικοινωνίας του δικτύου 

o Παραγωγή  ενός  τελικού  επικοινωνιακού  «προϊόντος»  του  δικτύου  (Final Network 

Results product) 

o Οργάνωση τελικής εκδήλωσης στη Βαρκελώνη (Απρίλιος 2022). 

 

Η Β’ Φάση του έργου έχει αναπτύξει έναν οδικό χάρτη υλοποίησης των δράσεων ο οποίος 

έχει ως εξής:  

Φάση Α’: Ενεργοποίηση Τοπικής Ομάδας Δράσης – Έως Δεκέμβριος 2020 

Φάση Β’: Σχεδιασμός Δράσεων – Έως Δεκέμβριος 2021 με τελικό Παραδοτέο το Προσχέδιο 

του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης  

Φάση Γ’: Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης – Έως Ιούνιος 2022 με τελικό Παραδοτέο το Τελικό 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 

Φάση Δ’: Δράση Μικρής κλίμακας – Τελικό συνέδριο – Έως Αύγουστος 2022  
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Η  Β’  Φάση  του  έργου  έχει  συνολικό  προϋπολογισμό  642.750,00  €.  Ειδικά  για  τη  ΜΑΘ 

ΑΑΕ/ΟΤΑ  ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα € 75.600,00 € και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 

85% από το ΕΤΠΑ και 15% εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η διάρκεια του έργου  (συμπεριλαμβανομένης της πρώτης φάσης) είναι 35 μήνες από την 

02/09/2019 έως τις 07/08/2022. 

Όπως  γίνεται  αντιληπτό  από  την  ανωτέρω  παρουσίαση  του  έργου,  πρόκειται  για  ένα 

πολυεταιρικό έργο με ένα σύνολο δράσεων και παραδοτέων που εξελίσσονται παράλληλα 

σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο, με ειδικό θεματικό αντικείμενο και ιδιαίτερη βαρύτητα 

την  ανάπτυξη  μηχανισμών  και  διαδικασιών  για  την  ενεργοποίηση  και  συμμετοχή  των 

τοπικών/ περιφερειακών φορέων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμη και αναγκαία η ανάθεση της 

υπό μελέτη υπηρεσίας σε έναν εξωτερικό συνεργάτη με σχετική εξειδίκευση και εμπειρία. 

Σημειώνεται  δε,  ότι  στην  εγκεκριμένη  φόρμα  υποβολής  του  έργου  (Application  Form) 

προβλέπεται ρητά η ανάθεση σε τρίτους των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα 

μελέτη ως εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη/ υπηρεσία. 

Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εξωτερικών 

εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη δημιουργίας και συντονισμού της Τοπικής Ομάδας, 

για την υποστήριξη ‐ επιστασία των τακτικών συναντήσεων της τοπικής ομάδας εργασίας, 

για  τη  διοργάνωση  εκδηλώσεων/εργαστηρίων  της Ομάδας,  τη  συμβολή  στη  σύνταξη  του 

τοπικού  σχεδίου  δράσης  και  τη  συμβολή  και  υποστήριξη  των  Πιλοτικών  Δράσεων  του 

Δικτύου στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης του έργου. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  η  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ  προτίθεται  να  αναθέσει  σε  εξωτερικό 

συνεργάτη την υπηρεσία με τίτλο – «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη συγκρότηση των 

Τοπικών Ομάδων Στήριξης, στην υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για την 

εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης RiConnect Θεσσαλονίκης και υποστήριξης 

στην  υλοποίηση  των  πιλοτικών  δράσεων  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  “RiConnect‐

Rethinking  mobility  infrastructure  to  reconnect  cities  του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος 

URBACT III 2014‐2020», η οποία είναι δυνατή και επιβεβλημένη σύμφωνα με τις αρχές της 

αναγκαιότητας  και  της  αποδοτικότητας,  λόγω  του  ειδικού  της  χαρακτήρα  και  της 

απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας.  

Η  ανάθεση  της  εν  λόγω  υπηρεσίας  θα  γίνει  μέσω  της  διαδικασίας  απευθείας  ανάθεσης 

εργασιών σε τρίτους κατά το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. 

Η  μέγιστη  συνολική  δαπάνη  της  υπό  ανάθεση  υπηρεσίας  ανέρχεται  σε  εννέα  χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ  (9.500,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%  . Ο προϋπολογισμός θα προέλθει από την 

πίστωση της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ από το ΕΤΠΑ και το ΠΔΕ αντίστοιχα.  
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
 

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 -  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000  
ΑΦΜ 094410584 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23 

 

Θεσσαλονίκη, 14/01/2021 

 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Στήριξης, στην 
υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για την εκπόνηση του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης RiConnect Θεσσαλονίκης και υποστήριξης στην 
υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RiConnect‐
Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
URBACT III 2014‐2020 

Κωδικοί CPV:  
79415200‐8: Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  
79952100‐3: Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Προϋπολογισμός: 9.500€ πλέον ΦΠΑ 24% 
(Εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

2.1. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου υπηρεσίας 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για 

την υλοποίηση της Β’ Φάσης του έργου RiConnect/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «URBACT III 2014‐

2020». 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: 

Α.  Συντονισμό  –  ανάπτυξη  μεθοδολογίας  –  οργάνωση  εργαστηρίων  Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού  –  Επικοινωνία  –  τροφοδότηση  του  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  και 

συγκεκριμένα:  

1. ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη λειτουργία της Τοπικής ομάδας (Urbact Local Group‐ULG) 

2.  οργάνωση  και  επιστασία  των  τακτικών  συναντήσεων  εργασίας  της  τοπικής  ομάδας  

συνεργαζόμενων φορέων ‐τουλάχιστον 12 συναντήσεις ‐, σχεδιασμός υλικού εργαστηρίων, 
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σύνταξη‐αποστολή  προσκλήσεων,  καταλόγου  συμμετοχών,  ημερήσιων  διατάξεων, 

πρακτικών, αποτελεσμάτων συμπερασμάτων κλπ. 

3.  διατήρηση  συνεχούς  ροής  πληροφοριών  προς  τους  συναφείς  διακρατικούς  εκάστοτε 

τοπικούς φορείς στις πόλεις‐εταίρους του έργου, 

4.  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  των θεματικών  εργαστηρίων  (workshops)  και υποστήριξη 

των  μελών  της  ULG  ως  προς  τις  παρουσιάσεις  καλών  πρακτικών  στα  εν  λόγω 

εργαστήρια/διάχυση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων 

5. τη συλλογή και κατηγοριοποίηση αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις συμμετοχές μελών 

της Τοπικής Ομάδας (ULG) στα θεματικά διακρατικά εργαστήρια του έργου στο εξωτερικό 

6. την συνεχή ενημέρωση και συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Έργου της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

για την υλοποίηση του έργου 

Β. Συμβολή στην ανάπτυξη και σύνταξη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (IAP) 

Υποστήριξη  της  Ομάδας  Έργου  της  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ  στην  ανάπτυξη  και  σύνταξη  του 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (IAP) και ιδιαίτερα σε σχέση με τα μέρη που αφορούν την 

εφαρμογή εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού . 

Ο  Ανάδοχος  θα  συμβάλει  στην  ανάπτυξη  του  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  (IAP) 

λαμβάνοντας υπόψη του τα παρακάτω:  

Διαδικασία Σχεδιασμού Δράσεων 

o Οι δράσεις θα πρέπει να βασίζονται σε υπάρχουσες ανάγκες 

o Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία σχεδιασμού 

o Το  Ολοκληρωμένο  Σχέδιο  Δράσης  (IAP)  να  συνεκτιμήσει  και  ενσωματώσει  την 

εμπειρία που αποκτήθηκε από της διακρατικές συναντήσεις 

Συμβολή σε μία Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη 

o Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλουν στην αστική βιωσιμότητα 

o Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε μία ολοκληρωμένη εδαφική πολιτική 

o Οι δράσεις θα πρέπει να συμβάλλουν σε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

o Οι  δράσεις  θα  πρέπει  να  ενεργοποιούν  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  κατά  την 

υλοποίησή τους 

Συμβολή για την ανάπτυξη ενός αναλυτικού, συνεκτικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 

o Θα πρέπει να υπάρχει μια εσωτερική λογική στρατηγικής 

o Οι δράσεις θα πρέπει να δημιουργούν συνέργειες με υπάρχουσες στρατηγικές 

o Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα στις προτεινόμενες επενδύσεις 

o Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός των δράσεων 

 

Γ. Συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Πιλοτικών Δράσεων της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στην 

τελευταία φάση ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  προβλέπεται  η  εφαρμογή  πιλοτικών  δράσεων  στο  τέλος  της 

ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης με ευρεία συμμετοχή φορέων: ο ανάδοχος 

θα υποστηρίξει τη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των δράσεων.  
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Επιπλέον,  ο  ανάδοχος  θα  συμμετέχει  στις  διακρατικές  συναντήσεις  του  δικτύου  (εφόσον 

αυτό απαιτηθεί ή προκύψει) και θα έχει συνεργασία και με τον Lead Partner και τον Lead 

Expert του δικτύου. 

2.2. Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα 

Η  συνολική  διάρκεια  της  υπηρεσίας  ορίζεται  έως  τις  13/05/2022.  Οι  δράσεις  και  οι 

δραστηριότητες  που  περιγράφονται  ανωτέρω  και  αποτελούν  υπηρεσίες  που  πρέπει  να 

παρασχεθούν  από  τον  Ανάδοχο  θα  ακολουθούν  το  χρονοδιάγραμμα  του  έργου,  όπως 

εγκρίθηκε και όπως τυχόν τροποποιηθεί. 

Ως παραδοτέα της υπηρεσίας του Αναδόχου ορίζονται: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ‐ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Β΄ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ROADMAP   Έως Δεκέμβριος 2021  

Π.1. Υποβολή 1ης έκθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με 
αναλυτική περιγραφή και σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με 
τρόπο που να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο αναφοράς και 
αντιστοιχούν στις δράσεις που περιγράφονται ανωτέρω. Τα 
αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για τη Διακρατική 
Συνάντηση εργασίας του Ιουλίου 2021.  Οι εκθέσεις θα 
πρέπει να εμπεριέχουν πλήρη αποδελτίωση των 
συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (υλικό, 
τεκμηρίωση, μεθοδολογία, κλπ.) καθώς και συμπεράσματα 
και input για το Σχέδιο Δράσης. 

 
 
 
 
Ιούνιος 2021 

Π.2. Υποβολή 2ης έκθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με 
αναλυτική περιγραφή και σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με 
τρόπο που να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο αναφοράς και 
αντιστοιχούν στις δράσεις που περιγράφονται ανωτέρω.  
Οι εκθέσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν πλήρη αποδελτίωση 
των συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (υλικό, 
τεκμηρίωση, μεθοδολογία, κλπ.) καθώς και συμπεράσματα 
και input για το Σχέδιο Δράσης.  
Η Έκθεση θα αφορά και τη συνδρομή του Αναδόχου για το 
Προσχέδιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης. 

 
 
 
 
 
Δεκέμβριος 2021 

Γ’ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ROADMAP   Έως Ιούνιος 2022 

Π.3. Υποβολή 3ης έκθεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με 
αναλυτική περιγραφή και σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με 
τρόπο που να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο αναφοράς και 
αντιστοιχούν στις δράσεις που περιγράφονται ανωτέρω. Οι 
εκθέσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν πλήρη αποδελτίωση 
των συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης (υλικό, 
τεκμηρίωση, μεθοδολογία, κλπ.) καθώς και συμπεράσματα 
και input για το Τελικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης. 

 
 
 
 
Ιούνιος 2022 
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Δ’ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ROADMAP  Έως Αύγουστος 2022 

Π.4. Υποβολή 4ης έκθεσης  των παρεχόμενων υπηρεσιών με 
αναλυτική περιγραφή και σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με 
τρόπο που να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο αναφοράς και 
αντιστοιχούν στις δράσεις που περιγράφονται ανωτέρω. Το 
Παραδοτέο αφορά τη συνδρομή στις τοπικές δράσεις που 
θα υλοποιηθούν (Small scale Action). Η έκθεση θα περιέχει 
τελικά συμπεράσματα για τη μεθοδολογία των 
συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας Στήριξης και αποτίμηση 
της Τοπικής Δράσης.  

 
 
 
 
Αύγουστος 2022 

 

2.3 Πρόταση‐μεθοδολογία υλοποίησης αναδόχου 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι κατά την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να υποβάλλουν 

επί ποινή αποκλεισμού τεχνική πρόταση‐μεθοδολογία υλοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών 

και παραδοτέων ανά δράση. 
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
 

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 -  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000  
ΑΦΜ 094410584 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23 

 

Θεσσαλονίκη, 14/01/2021 

 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Στήριξης, στην 
υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για την εκπόνηση του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης RiConnect Θεσσαλονίκης και υποστήριξης στην 
υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RiConnect‐
Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
URBACT III 2014‐2020 

Κωδικοί CPV:  
79415200‐8: Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  
79952100‐3: Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Προϋπολογισμός: 9.500€ πλέον ΦΠΑ 24% 
(Εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

 

3. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι Εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(9.500,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη συγκρότηση των 
Τοπικών Ομάδων Στήριξης, στην υλοποίηση 
εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για την 
εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης 
RiConnect Θεσσαλονίκης και υποστήριξης στην 
υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου “RiConnect‐Rethinking 
mobility infrastructure to reconnect cities του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III 2014‐2020 

9.500,00 € 

ΦΠΑ 24%  2.280,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  11.780,00 € 



                  

13 
 

 

Οι πληρωμές θα γίνουν τμηματικά ακολουθώντας το κάτωθι χρονοδιάγραμμα υποβολής 

παραδοτέων:  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑ
ΜΜΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 

Π.1. Υποβολή 1ης έκθεσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με αναλυτική περιγραφή και 
σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με τρόπο που 
να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο 
αναφοράς και αντιστοιχούν στις δράσεις που 
περιγράφονται ανωτέρω. Τα αποτελέσματα 
θα χρησιμοποιηθούν για τη Διακρατική 
Συνάντηση εργασίας του Ιουλίου 2021.  Οι 
εκθέσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν πλήρη 
αποδελτίωση των συναντήσεων της Τοπικής 
Ομάδας Στήριξης (υλικό, τεκμηρίωση, 
μεθοδολογία, κλπ.) καθώς και συμπεράσματα 
και input για το Σχέδιο Δράσης. 

 
 
 
 
 
 
Ιούνιος 2021 

 
 
 
 
 
 
2.500,00 € 
 

Π.2. Υποβολή 2ης έκθεσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με αναλυτική περιγραφή και 
σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με τρόπο που 
να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο 
αναφοράς και αντιστοιχούν στις δράσεις που 
περιγράφονται ανωτέρω.  
Οι εκθέσεις θα πρέπει να εμπεριέχουν πλήρη 
αποδελτίωση των συναντήσεων της Τοπικής 
Ομάδας Στήριξης (υλικό, τεκμηρίωση, 
μεθοδολογία, κλπ.) καθώς και συμπεράσματα 
και input για το Σχέδιο Δράσης.  
Η Έκθεση θα αφορά και τη συνδρομή του 
Αναδόχου για το Προσχέδιο του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης. 

 
 
 
 
 
 
Δεκέμβριος 
2021 

 
 
 
 
 
 
2.500,00 € 
 

Π.3. Υποβολή 3ης έκθεσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με αναλυτική περιγραφή και 
σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με τρόπο που 
να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο 
αναφοράς και αντιστοιχούν στις δράσεις που 
περιγράφονται ανωτέρω. Οι εκθέσεις θα 
πρέπει να εμπεριέχουν πλήρη αποδελτίωση 
των συναντήσεων της Τοπικής Ομάδας 
Στήριξης (υλικό, τεκμηρίωση, μεθοδολογία, 
κλπ.) καθώς και συμπεράσματα και input για 
το Τελικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης. 

 
 
 
 
 
Ιούνιος 2022 

 
 
 
 
 
2.500,00 € 
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Π.4. Υποβολή 4ης έκθεσης  των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με αναλυτική περιγραφή και 
σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης με τρόπο που 
να αποδεικνύεται η παροχή, από την πλευρά 
του, υπηρεσιών που αφορούν στην περίοδο 
αναφοράς και αντιστοιχούν στις δράσεις που 
περιγράφονται ανωτέρω. Το Παραδοτέο 
αφορά τη συνδρομή στις τοπικές δράσεις που 
θα υλοποιηθούν (Small scale Action). Η 
έκθεση θα περιέχει τελικά συμπεράσματα για 
τη μεθοδολογία των συναντήσεων της 
Τοπικής Ομάδας Στήριξης και αποτίμηση της 
Τοπικής Δράσης. 

 
 
 
 
 
Αύγουστος 
2022 

 
 
 
 
 
 
2.000,00 € 
 

 

Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  γίνεται  τμηματικά,  κατόπιν  της  παράδοσης  και  παραλαβής 

εκάστου εκ των παραπάνω παραδοτέων, με την σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την 

αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ. 
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
 

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 -  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000  
ΑΦΜ 094410584 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23 

 

Θεσσαλονίκη, 14/01/2021 

 

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Στήριξης, στην 
υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για την εκπόνηση του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης RiConnect Θεσσαλονίκης και υποστήριξης στην 
υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “RiConnect‐
Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
URBACT III 2014‐2020 

Κωδικοί CPV:  
79415200‐8: Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού  
79952100‐3: Υπηρεσίες οργάνωσης 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Προϋπολογισμός: 9.500€ πλέον ΦΠΑ 24% 
(Εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24%) 

 

4. Γενική – ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 

Με την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων καθορίζονται οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις 

του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στη συγκρότηση 

των Τοπικών Ομάδων Στήριξης, στην υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για 

την  εκπόνηση  του  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  RiConnect  Θεσσαλονίκης  και 

υποστήριξης στην υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου 

“RiConnect‐Rethinking  mobility  infrastructure  to  reconnect  cities  του  Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος URBACT III 2014‐2020 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Ισχύουν οι παρακάτω νόμοι και διατάξεις: 
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2.1. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

2.2.  Οι  διατάξεις  του  ν.  4314/2014  (Α'  265),  “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», 

2.3. Οι Αποφάσεις: 8/8ης/4‐7‐2019 και 7/8ης/27‐5‐2020 για την έγκριση χρηματοδότησης και 

συμμετοχής  στο  έργο  RiConnect  του  Προγράμματος URBACT  2014‐2020  (A’  και  Β’  Φάση 

αντίστοιχα)  

2.4.  Η  Απόφαση  10/11ης/9‐10‐2020  για  την  πραγματοποίηση  δαπάνης  και  καθορισμού 

τρόπου  ανάθεσης,  διενέργειας  και  εκτέλεσης  υπηρεσιών  με  τίτλο:  «Υποστήριξη  στη 

συγκρότηση  των  Τοπικών  Ομάδων  Στήριξης,  υλοποίηση  εργαστηρίων  συμμετοχικού 

σχεδιασμού  για  την  εκπόνηση  του  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης  RiCONNECT 

Θεσσαλονίκης  και  υποστήριξη  στην  υλοποίηση  των  πιλοτικών  δράσεων»  στο  πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου RiConnect‐ Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities» του 

Προγράμματος URBACT III. 

2.5. Το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου 

2.6. H υπογεγραμμένη Κοινή Σύμβαση μεταξύ των εταίρων του έργου RiConnect 

2.7. Οι εσωτερικοί Κανονισμοί της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

Άρθρο 3ο 

Κριτήριο Κατακύρωσης 

Κριτήριο  κατακύρωσης  των  προς  ανάθεση  υπηρεσιών  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Σύμβαση 

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Πληρωμή Αναδόχου 

Η  καταβολή  της  αμοιβής  του  αναδόχου  θα  γίνει  τμηματικά  με  την  ολοκλήρωση  των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται και την υποβολή των σχετικών παραδοτέων σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα,  όπως  περιγράφεται  στις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  μετά  την  προσκόμιση 

των  σχετικών  τιμολογίων  και  των  δικαιολογητικών  που  απαιτούνται  για  την  έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και μετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού από την 

αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ.  

Τα εκδιδόμενα τιμολόγια θα εξοφλούνται πλήρως (100%) (άρθρο 200 παρ. 1‐4 

Ν.4412/2016) μετά από την παραλαβή των υπηρεσιών (άρθρα 216‐220 Ν.4412/2016). 
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Σε κάθε τιμή νοείται ότι συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, φόροι, τέλη, εισφορές που 

τυχόν επιβάλλεται να καταβληθούν στο Δημόσιο ή υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε δαπάνη 

που θα απαιτηθεί και η οποία δεν αναφέρεται, είναι όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνη 

και σύμφωνη με τους παραπάνω όρους εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Ο αναλογών στην τιμή μονάδας Φ.Π.Α. βαρύνει την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και θα καλυφθεί όπως 

και το σύνολο της δαπάνης από το Πρόγραμμα URBACT III. 

AΡΘΡΟ 6ο 

Αναθεώρηση τιμών ‐ Τόπος παράδοσης των εργασιών 

Το ποσό της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερό και αμετάβλητο σ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης αυτής και δεν αναθεωρείται για κανένα λόγο. 

Τόπος παράδοσης ορίζεται η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Προθεσμίες περαίωσης εργασίας 

7.1. Η εργασία θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 13.08.2020. Για 

τυχόν καθυστερήσεις της συμβατικής προθεσμίας, ισχύουν όσα προβλέπονται στο του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ 147Α /08‐08‐2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24 της ΕΕ και 2014/25 ΣΕ). 

7.2. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης θα 

ακολουθούν το χρονοδιάγραμμα του συνολικού έργου όπως εγκρίθηκε. Σε περίπτωση 

τροποποίησής του, αντίστοιχα θα τροποποιείται και το χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου. 

7.3. Ο Ανάδοχος δύναται να αιτηθεί παράταση του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Προσόντα Αναδόχου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη των 

αναγκών του Έργου, του στόχου και των ιδιαιτεροτήτων του και εφαρμογή αποτελεσματικής 

μεθοδολογίας σε σχέση με το συμμετοχικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη κοινοτήτων (community 

building)  και  την  ενεργοποίηση πολιτών  και φορέων στην  ανάπτυξη  του Ολοκληρωμένου 

Σχεδίου Δράσης. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ειδική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων 

έργων  και μεθοδολογιών συμμετοχικού σχεδιασμού  ιδιαίτερα θέματα αστικής ανάπτυξης 

και αστικού σχεδιασμού. 

Συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής 

απαιτείται να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας 

ήτοι  στη  παροχή  αντίστοιχων  υπηρεσιών  συμμετοχικού  αστικού  σχεδιασμού  και 

οργάνωσης εργαστηρίων και εκδηλώσεων  
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 να  έχουν  τουλάχιστον  5ετη  εμπειρία  στην  υλοποίηση  έργων  και  υπηρεσιών:  

συμμετοχικού  αστικού  σχεδιασμού,  αστικής  ανθεκτικότητας  και  ανάπτυξης 

κοινοτήτων  

 εξειδικευμένη  και  πολυθεματική  γνώση  σε  θέματα  αστικής  ανθεκτικότητας  και 

αστικού σχεδιασμού 

 εμπειρία σχετικά με  τα προβλήματα και  τις δυσκολίες  για  την προώθηση  τέτοιων 

πρακτικών  στον  τοπικό  αστικό  ιστό,  όπως  επίσης  και  ευρύτερη  γνώση  των  κατά 

τόπους  ζητημάτων  για  την  αξιολόγηση  και  εντοπισμό  των  καλών  πρακτικών  που 

εφαρμόζονται στις περιοχές των συνεργαζόμενων εταίρων. 

Σημειώνεται ότι η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική.  

Για την τεκμηρίωση της Επιστημονικής Επάρκειας του Προσφέροντος θα πρέπει να 

προσκομιστούν τα ακόλουθα: 

(i) Βεβαιώσεις καλής ολοκλήρωσης έργων ή/και ευκρινή αντίγραφα συμβάσεων/τιμολογίων 

για την απαιτούμενη εμπειρία. 

(ii) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, ευκρινή αντίγραφα τίτλων σπουδών και 

πιστοποιητικών καθώς και αποδεικτικά εμπειρίας (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, καλής 

εκτέλεσης) και τυχόν άλλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την εξειδίκευση 

(iii) Αποδεικτικό επαγγελματικής συνάφειας, με προσκόμιση αντίστοιχου εγγράφου (ΚΑΔ). 

ΆΡΘΡΟ 9ο 

Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

9.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή και άλλου αρμοδίου 

Φορέα  ή  Αρχής,  με  τον  τρόπο  που  θα  του  υποδείξει  η  αρμόδια  Διεύθυνση 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ. 

9.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες 

και στοιχεία, σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

9.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης 

της Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο 

σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες 

της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Σε  περίπτωση  αρχείων  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  ο  Ανάδοχος 

υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή 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. 

9.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, 

ως  εμπιστευτική  και  να  μην  την  χρησιμοποιεί  ή  αποκαλύπτει  σε  άλλα  πρόσωπα,  χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΆΡΘΡΟ 10ο 

Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 
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Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα 

οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας ‐ υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

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. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Χρηματοδότηση ‐ Φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις 

13.1. Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από τον προϋπολογισμό της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

στο έργο RiConnect.   

13.2. 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 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Επίλυση διαφορών 

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

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ειδικοί Όροι 

15.1. Η παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία για ότι 

αφορά στους όρους της Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του και την 

υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

15.2.  Εάν  η  ποιότητα  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  δεν  ανταποκρίνεται  στους  όρους  της 

σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Για τη Δ/νση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων & Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

Η Συντάξασα 

Παρασκευή Ταράνη 

 

 

 

 

 

 

 

 


