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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 23/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Aρ. Πρωτ.: 130926

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο, Τ.Κ: 71202
Πληροφορίες: Ανδρέας Πανταζόπουλος
Τηλ.: +30 281 3409 223
E-mail: pantazopoulos-a@heraklion.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου και έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών αυτής, για το παραδοτέο «Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας
και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης» στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης: «KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of economic development and social
inclusion», - URBACT III.

Έχοντας υπόψη:
1.

το άρθρο 118 του του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

2.

το ν. 4497/2017 (A’ 171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»,

3.

το 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,
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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»,
4.

του Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου (ΦΕΚ. 2122/Β’
22.09.2011),

5.

Την από 16/04/2019 και με κωδικό 5591, Αίτηση Χρηματοδότησης που υποβλήθηκε
από τον επικεφαλή εταίρο Δήμο της Mula (Ισπανία) στην Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III - Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης (Action
Planning Networks).

6.

Την υπ΄αριθμ. 556/22.04.2019, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (ΑΔΑ:
ΩΑΡ5Ω0Ο-ΨΘ7) με την οποία ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε σαν εταίρος σε
εταιρικό σχήμα με επικεφαλής τον Δήμο της Mula (Ισπανία) στο πλαίσιο της
πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III για Δίκτυα Σχεδιασμού
Δράσεων (Action Planning Networks ) με τίτλο του προτεινόμενου Δικτύου «KAIRÓS
- Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion», «Η
πολιτιστική Κληρονομιά σαν εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης».

7.

Την από 23/07/2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III - Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης (Action
Planning Networks) και αφετέρου, Δήμου της Mula (Ισπανία), Συντονιστή Εταίρου
του έργου με τίτλο «KAIROS - Cultural heritage as a tool of economic development and
social inclusion»,

8.

Την υπ’ αριθμ. 746/26.08.2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου ( ΑΔΑ:
ΨΡΣ9Ω0Ο-ΦΡΝ), για την «Αποδοχή Υλοποίησης και έγκριση Ομάδας Έργου, για την
πράξη με τίτλο «KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of economic development and
social inclusion», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III - Δίκτυα
Σχεδιασμού Δράσης (Action Planning Networks)».
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9.

την με αρ. πρωτ. 85250/03.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων
του Δήμου Ηρακλείου, και εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής.

10. Την με αριθμ. 748/03.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΑΩ0Ο-8Δ5)

απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου περί ομάδας έργου, ανακατανομή και εξειδίκευση
προϋπολογισμού για την πράξη με τίτλο «KAIRÓS»
11. Το με αριθμ. πρωτ. 122892/04.12.2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005964518)
12. Την με αριθμ. Α-1888/17.12.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθμ πρωτ.
128834/18.12.2019, ΑΔΑ: ΩΣ83Ω0Ο-87Χ, ΑΔΑΜ: 19REQ006059549)
13. Το χρονοδιάγραμμα του έργου ως προς την υλοποίηση του παραδοτέου «Σύνταξη
Μελέτης Σκοπιμότητας και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» του έργου KAIROS.
14. Τον Οδηγό Σύνταξης της Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Υφιστάμενης
Κατάστασης» – Guidance of Baseline Study που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019
από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III, καθώς
και όποιες τροποποιήσεις αυτού,
15. Την με αρ. πρωτ.: 130370/20.12.2019 εισήγηση του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Συμβούλου του έργου, και των
συνημμένων προδιαγραφών αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διενέργειας με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου με αντικείμενο τη παροχή
υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του παραδοτέου «Σύνταξη Μελέτης
Σκοπιμότητας και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» του έργου KAIROS (CPV:
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες
αναλύσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του το ν. 4497/2017 (A’ 171) «Τροποποιήσεις
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)»,

Σελίδα 3 από 18

ΑΔΑ: Ω6Η2Ω0Ο-ΒΜΒ

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000

2. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Σύνταξη Μελέτης
Σκοπιμότητας και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» του έργου KAIROS (CPV:
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες
αναλύσεων). Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν καθώς και οι όροι
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.
3. τον προϋπολογισμό του παραδοτέου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πέντε
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.949,48 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 706473.012 του προϋπολογισμού, με τίτλο: «Υλοποίηση προγράμματος KAIROS,
URBACT III της Ε.Ε. με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ιστορικών
πόλεων αναπτύσσοντας στρατηγικές οικονομικής και κοινωνικής συνοχής».
4. Το κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης»»
(CPV: 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες
αναλύσεων)
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειου
Λήξη υποβολής προσφορών: 24/12/2019 και ώρα 11:30 π.μ.
Τόπος Υποβολής προσφορών: Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1,
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
Παραδοτέα:
1ο: Ερωτηματολόγιο (State of play questionnaire).
2ο: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ

CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

Ερωτηματολόγιο
(State of play
questionnaire)

71241000-9 Μελέτες
σκοπιμότητας, υπηρεσίες
παροχής συμβουλών,
υπηρεσίες αναλύσεων

Τεμάχιο

1

1.919,19€

Μελέτη
Σκοπιμότητας
και Ανάλυση
Υφιστάμενης
Κατάστασης

71241000-9 Μελέτες
σκοπιμότητας, υπηρεσίες
παροχής συμβουλών,
υπηρεσίες αναλύσεων

Τεμάχιο

1

2.878,78€

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

4.797,97€
1.151,51€
5.949,48€
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1. Αντικείμενο του παραδοτέου
Ο Δήμος Ηρακλείου υλοποιεί το έργο με τίτλο “KAIRÓS - Cultural heritage as a tool of
economic development and social inclusion»” (Αρ. Σύμβασης Χρηματοδότησης : 5591), στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III - Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης
(Action Planning Networks). Το KAIROS είναι ένα Δίκτυο για την διακρατική ανταλλαγή
εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων. Αφορά μια καινοτόμα διαδικασία παρεμβάσεων
και

αστικού

σχεδιασμού

που

θα

βοηθήσει

στη

διαχείριση

και

αναβάθμιση

υποβαθμισμένων πολιτιστικά περιοχών. Για τον Δήμο Ηρακλείου η περιοχή αυτή είναι η
Αγία Τριάδα.
Το KAIROS θα αξιοποιήσει τους ανοικτούς χώρους των περιοχών που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα και διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως βρίσκονται κοντά στο κέντρο,
έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία και χρησιμοποιείται ως «χώρος
συνεύρεσης-εργαλείο» για συνεργασία μεταξύ φορέων της περιοχής και ιδιαίτερων
«μειονεκτικών» κοινωνικών ομάδων, ώστε να μετατρέψουν από κοινού την αδυναμία
αυτών των χώρων σε ευκαιρία για ένταξη και τουριστική ανάπτυξη. Τελικός στόχος
είναι να υποστηριχτεί η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των
συγκεκριμένων περιοχών βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Οι φορείς κάθε πόλης, με την συνεργασία του δικτύου και ειδικών εμπειρογνωμόνων,
θα συνεργαστούν για την εκπόνηση δράσεων που θα ενισχύσουν την οικονομία της
επιλεγμένης

περιοχής,

προωθώντας

νέες

επιχειρηματικές

ευκαιρίες,

που

θα

δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Αυτή η «σύνδεση» θα γίνει στους ανοιχτούς
χώρους των περιοχών που έχουν επιλεγεί και ταιριάζουν με τους σκοπούς του
Προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τοπικών
τουριστικών επιχειρήσεων, θα προσδιορίσουν τις ανάγκες αυτών περιοχών και τα
πολιτιστικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αναδειχθούν, ώστε αυτές να αναγεννηθούν
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τουριστικά, και να αποτελέσουν ένα «περιουσιακό» στοιχείο που θα συνεισφέρει στην
ενίσχυση της απασχόλησης.
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται στη κατηγορία δαπάνης “External Expertise and
Services” η «Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης»
του έργου. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης σκοπιμότητας και ανάλυσης της
υφιστάμενης κατάστασης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην αίτηση χρηματοδότησης
και στον Οδηγό Σύνταξης της Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Υφιστάμενης
Κατάστασης» – “Guidance of Baseline Study” που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 από
την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III, το παραδοτέο
(CPV: 71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες
αναλύσεων) θα εστιάσει:


Στην καταγραφή και ανάλυση της σχετικής με το αντικείμενο του έργου
υφιστάμενης κατάστασης, καταγράφοντας το σημείο εκκίνησης του Δήμου
Ηρακλείου, με στόχο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπλαση της
περιοχής της Αγίας Τριάδος. Παράλληλα θα γίνει διερεύνηση συγκεκριμένων
αναγκών και εμπειριών και αποσαφήνιση των στόχων για ολοκληρωμένο και
συμμετοχικό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο.



Στον προσδιορισμό της προστιθέμενης αξία του δικτύου KAIROS σε σχέση με τις
νέες γνώσεις, καθώς και στην ανάδειξη πιθανών δεσμών με άλλα τρέχοντα έργα
του Δήμου Ηρακλείου, προγράμματα και πλατφόρμες που ασχολούνται με
παρόμοια θέματα.



Στην ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

2. Τεχνική Περιγραφή
Το παραδοτέο είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυσης
υφιστάμενης κατάστασης για την περιοχή της Αγίας Τριάδος. Για την σύνταξη του
παραδοτέου θα ακολουθηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στον Οδηγό Σύνταξης της
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Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Υφιστάμενης Κατάστασης» – Guidance of Baseline
Study που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 από την Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III, οι κατευθύνσεις της ομάδας έργου του Δήμου
Ηρακλείου καθώς οι απαιτήσεις των οδηγών του προγράμματος.

Περιεχόμενο Παραδοτέου
Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει βασικά γενικά δεδομένα σχετικά με τον Δήμο
Ηρακλείου, όπως:


Πληθυσμός



Δημογραφικό προφίλ - ηλικία, φύλο, εθνικότητα κ.λπ.



Οικονομικό προφίλ - ΑΕΠ ανά κάτοικο, βασικοί τοπικοί κλάδοι της βιομηχανίας /
απασχόλησης κ.λπ.



Επίπεδα απασχόλησης



Λειτουργική αστική περιοχή (FUA)



Προσβασιμότητα



κλπ.
Στα ανωτέρω θα συμπεριληφθούν SWOT Analysis, τα βασικά δεδομένα σχετικά με

θέματα πολιτικής, τοπικών προκλήσεων, στρατηγικών και δράσεων που αφορούν το
θέμα του δικτύου που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο KAIROS.

Ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντάει το περιεχόμενο του παραδοτέου σχετικά με:
i.

τις τοπικές προκλήσεις στον Δήμο Ηρακλείου - και πώς προσπάθησε να τις
αντιμετωπίσει στο παρελθόν:



Ποια είναι η ακριβής τοπική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί;



Υπάρχουν υπάρχοντα τοπικά σχέδια, πολιτικές, στρατηγικό πλαίσιο;



Ποιες είναι οι φιλοδοξίες για αλλαγή σε τοπικό επίπεδο;



Ποια θα είναι η εστίαση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης;
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Υπάρχει πολιτική υποστήριξη για αυτό το δίκτυο URBACT;



Υπάρχει επαρκής οργανωτική ικανότητα και διαθέσιμοι πόροι για τη συμπαραγωγή
του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης;



Έχουν προσδιοριστεί πιθανές δράσεις μικρής κλίμακας που θα δοκιμαστούν στη
φάση 2;



Ποιες είναι οι δυνατότητες χρηματοδότησης / υλοποίησης των δράσεων που έχουν
σχεδιαστεί για την περιοχή παρέμβασης KAIROS (πιθανές πηγές χρηματοδότησης,
όπως π.χ. τα λειτουργικά προγράμματα του ΕΤΠΑ / ΕΚΤ και οι δεσμοί με τις
σχετικές Διαχειριστικές Αρχές καθώς και άλλες πηγές χρηματοδότησης);

ii.


την τοπική ομάδα URBACT που θα δημιουργηθεί από τον εταίρο:
Έχουν ταυτοποιηθεί και κινητοποιηθεί οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών
που εμπλέκονται στην τοπική ομάδα URBACT;



Ποιοι είναι αυτοί;



Πως διαρθρώνεται και πως λειτουργεί τοπική ομάδα URBACT.

iii.

την ικανότητα του Δήμου Ηρακλείου να ενσωματώσει τις πολιτικές
ανταλλαγής και εκμάθησης καθώς και η συνεισφορά που μπορεί να έχει στο
θέμα της δικτύωσης:



Πώς θα εξασφαλίσει ο Δήμος Ηρακλείου ότι η εκμάθηση από τις δραστηριότητες
του διακρατικού δικτύου θα τις διαχύσει στα μέλη της τοπικής ομάδας URBACT για
την συμπαραγωγή του αποτελέσματος του έργου;



Ποιες είναι οι ανάγκες εκμάθησης σε σχέση με το θέμα πολιτικής που
αντιμετωπίζει το δίκτυο;



Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πρακτική ή εμπειρία να συνεισφέρει;



Τι προστιθέμενη αξία φέρνει ο Δήμος στο δίκτυο;
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iv.

Την ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων και της συνεισφορά προηγούμενης
εμπειρία όσον αφορά τη μεθοδολογία του δικτύου και την προσέγγιση του
προγράμματος URBACT:



Διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες ανάπτυξης
δικτύου;



Ποιες βασικές ικανότητες πρέπει να ενισχυθούν στον Δήμο Ηρακλείου;



Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας / κατανόησης σχετικά με τον ολοκληρωμένο
προγραμματισμό;



Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας / αντίληψης των συμμετοχικών προσεγγίσεων;



Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας / αντίληψης με την ανάπτυξη δικτύων σε διάφορα
τμήματα της πόλης;



v.

Ποιο είναι το επίπεδο εμπειρίας / κατανόησης με τη διαχείριση του έργου;

την αρχική κατάσταση του εταίρου από την άποψη της υφιστάμενης
Ολοκληρωμένης Αστικής Στρατηγικής / Σχέδιο Δράσης



Έχει ο εταίρος ήδη εκπονήσει μια ολοκληρωμένη αστική στρατηγική / σχέδιο
δράσης αφιερωμένο στην πρόκληση πολιτικής που αντιμετωπίζει το δίκτυο
χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη και συμμετοχική προσέγγιση;



Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι αυτής της ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής /
σχεδίου δράσης και οι πολιτικές προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει;



Πώς ενσωματώθηκε αυτή η αστική στρατηγική / σχέδιο δράσης;



Ποιες ήταν οι βασικές διαστάσεις (οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές);



Ποιο είδος συμμετοχικής προσέγγισης αναπτύχθηκε για την παραγωγή αυτής της
ολοκληρωμένης αστικής στρατηγικής / σχεδίου δράσης (εμπλεκόμενοι φορείς,
διαδικασία συμπαραγωγής κ.λπ.);



Συμπεριλαμβάνει αυτή η ολοκληρωμένη αστική στρατηγική / σχέδιο δράσης;
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Για την επίτευξη των παραπάνω ο «Ανάδοχος» θα προβεί στην απαραίτητη συλλογή
στοιχείων από τον Δήμο Ηρακλείου, από άλλους συνεργαζόμενους φορείς (stakeholders)
του έργου καθώς και από οποιαδήποτε άλλη πηγή κρίνει αναγκαία, σύμφωνα με το
τεχνικό δελτίο του έργου, προκειμένου να συμπληρωθούν ορθά τα κρίσιμα στοιχεία του
παραδοτέου. Για το σκοπό αυτό ο «Ανάδοχος» θα συνεργάζεται συνεχώς με το Τμήμα
Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων,

της

Δ/νσης

Προγραμματισμού

Οργάνωσης

και

Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και με την ομάδα του προγράμματος,
λαμβάνοντας υπ’ όψη:
 τις δράσεις και τους στόχους του έργου όπως αποτυπώνονται στο τεχνικό δελτίο του
έργου.
 τους στόχους του Προγράμματος Συνεργασίας URBACT III.
 Τις υποδείξεις των στελεχών του Δήμου Ηρακλείου που έχουν ορισθεί για την
υλοποίηση του εν λόγω έργου.
 Τις Κατευθυντήριες γραμμές των οδηγών του προγράμματος συνεργασίας URBACT.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος:
 Έπειτα από την έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται να
παρευρίσκεται σε τεχνικές ή άλλες συναντήσεις σχετικές με το έργο που λαμβάνουν
χώρα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
 Θα συμπληρώσει με την υποστήριξη της ομάδα έργου το ερωτηματολόγιο (State of
play questionnaire) που έχει σταλεί από τον συντονιστή εταίρο και τον επικεφαλή
εμπειρογνώμονα.
 Θα συντάξει την Μελέτη Σκοπιμότητας και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
 Θα συνοδέψει εκπρόσωπο/ους της ομάδας έργου του Δήμου Ηρακλείου, στην έδρα
ενός από τους εταίρους του έργου. Το κόστος του ταξιδιού περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης. Χρονικά το ταξίδι προσδιορίζεται ότι θα
πραγματοποιηθεί προς την ολοκλήρωση της 1ης φάσης, η οποία ολοκληρώνεται στις
02/03/2020.
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3. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του το ν. 4497/2017 (A’ 171)
«Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016).
Η δαπάνη είναι 100% χρηματοδοτούμενη για τον Δήμο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα κατά
85% από το πρόγραμμα URBACT III και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)

4. Διάρκεια σύμβασης
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από την υπογραφή της σύμβασης και θα
είναι διαθέσιμος μέχρι και την λήξη της 1ης φάσης του έργου, ήτοι 02/03/2020, για
οποιεσδήποτε εργασίες προκύψουν.

5. Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, εντύπως και σε
ηλεκτρονική

μορφή,

δυο

(2)

παραδοτέα

στην

Αναθέτουσα

Αρχή

και

που

παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής για το έργο.
1ο παραδοτέο: Ερωτηματολόγιο (State of play questionnaire). Υποβολή σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
2ο παραδοτέο: Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυση Υφιστάμενης
Κατάστασης. Υποβολή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, έως και τις 03/02/2020.

6. Γλώσσα Παραδοτέων
Η γλώσσα συγγραφής των παραδοτέων θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική, ως
επίσημη γλώσσα του προγράμματος URBACT III.
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7. Προϋπολογισμός Παραδοτέων
Ο προϋπολογισμός των παραδοτέων ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων
εννιακοσίων

σαράντα

εννέα

ευρώ

και

σαράντα

οκτώ

λεπτών

(5.949,48€)

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 706473.012 του προϋπολογισμού, με τίτλο: «Υλοποίηση προγράμματος KAIROS, URBACT
III της Ε.Ε. με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ιστορικών πόλεων
αναπτύσσοντας στρατηγικές οικονομικής και κοινωνικής συνοχής». Στο ανωτέρω ποσό
προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και ένα ταξίδι (εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, κλπ) που
θα πραγματοποιηθεί μαζί με εκπρόσωπο/ους της ομάδας έργου του Δήμου Ηρακλείου,
στην έδρα ενός από τους εταίρους του έργου. Χρονικά το ταξίδι προσδιορίζεται ότι θα
πραγματοποιηθεί προς το τέλος της 1ης φάσης η οποία ολοκληρώνεται στις 02/03/2020.

8. Τρόπος Πληρωμής
Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά, σε δύο δόσεις, ως εξής:
1η δόση, που θα αντιστοιχεί στο 40% του συμβατικού τιμήματος, έπειτα από την
παραλαβή του 1ου παραδοτέου από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου.
2η δόση, που θα αντιστοιχεί στο 60% του συμβατικού τιμήματος, έπειτα από την
παραλαβή του 2ου και τελικού παραδοτέου της σύμβασης.

9. Δικαίωμα – Προϋποθέσεις Συμμέτοχής
9.1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, ή ενώσεις φυσικών
προσώπων.
9.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση,
ώστε να δύναται να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις απαιτήσεις του, όπως αυτές
καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.
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10. Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

11. Προσφορές
11.1.

Σύνταξη Προσφορών - Γλώσσα

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
ελληνική γλώσσα.
11.2 Προθεσμία Υποβολής Προσφορών
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 24/12/2019 και ώρα 11:30 π.μ. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή.
11.3. Υποβολή Προσφορών
3.3.1 Χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου Αγίου
Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω:
1. ΕΛΤΑ
2. Ταχυμεταφορών
3. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ανωτέρω
υπηρεσία έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 11:30 π.μ.
11.4. Παροχή Διευκρινίσεων
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του

Σελίδα 14 από 18

ΑΔΑ: Ω6Η2Ω0Ο-ΒΜΒ

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000

Δήμου Ηράκλειου, και συγκεκριμένα με τον κ. Ανδρέα Πανταζόπουλο, Υπάλληλο του
Τμήματος, στο τηλέφωνο 2813409223 ή στο email: pantazopoulos-a@heraklion.gr
11.5. Τρόπος υποβολής προσφορών
Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε σε κλειστό φάκελο την Τεχνική και Οικονομική
Προσφορά σας σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό, ο οποίος θα περιέλθει στο πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη:
Υποβολή Προσφοράς με τίτλο: "«Σύνταξη Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυση
Υφιστάμενης Κατάστασης» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «KAIRÓS - Cultural
heritage as a tool of economic development and social inclusion»».
Προς

Δήμο

Ηρακλείου,

Τμήμα

Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων

(υπόψη

κου

Α.

Πανταζόπουλου), Ανδρόγεω 2, 4ος Όροφος, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο υποβληθείς φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω
έγγραφα:
1. Τεχνική Προσφορά
2. Οικονομική Προσφορά
H «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για
την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ,
χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση μεταξύ τους ασυμφωνίας, θα υπερισχύει το
ολογράφως. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα.

Η

συνολική

προσφερόμενη

τιμή

περιλαμβάνει

το

κέρδος

του

προσφέροντος, τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε τέλος, δασμό ή άλλη επιβάρυνση
εκτός του ΦΠΑ. Καταστατικό της εταιρείας
3. Βιογραφικό του αναδόχου ή/και της ομάδας έργου
4. Φορολογική ενημερότητα
5. Ασφαλιστική ενημερότητα
6. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73
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του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Β)Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή
εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)
7. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
αυτού, σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι: α) Με την
υποβολή της προσφοράς η εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο
σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα, β) Η οικονομική προσφορά
αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
8. Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο
αυτού, σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι «Είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή μητρώο του τόπου εγκατάστασής τους Σημείο

11.6. Εκπρόθεσμη Υποβολή
∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.
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11.7. Ισχύς των προσφορών
α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για
τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
β. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της
αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για
κατακύρωση.
11.8. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
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στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης.
ζ) Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.
η) Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.

12. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης
Η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα ο οποίος, σύμφωνα με
τα παραπάνω, υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση του αποφαινόμενου σχετικά με το

διαγωνισμό οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από την ανωτέρω εισήγηση.
Κατόπιν, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα θέσει η Αναθέτουσα Αρχή η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης πρόσκλησης. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στη σχετική προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον αμέσως επόμενο προσφέροντα,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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