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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Ηράκλειο,  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           Aρ. Πρωτ.:  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Όαση Ηρακλείου,                                                         

Κηποθέατρο Καζαντζάκη                                                                          

Τ.Κ: 712 02                                                                                  

Πληροφορίες: Λασηθιωτάκη Αικατερίνη                                              

Τηλ.: 2810-336123                                                                  

E-mail : lassithiotaki-k@heraklion.gr   

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η Παροχή Yπηρεσίας παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου. 

Η εκπόνηση μελέτης για τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, θα περιλαμβάνει τον 

εντοπισμό και αξιολόγηση των διαθέσιμων υλικών και άυλων πόρων, των αναγκών και 

των σημείων υπεροχής των αγροτικών περιοχών του Δήμου Ηρακλείου. Η μελέτη θα 

αναφέρεται στις χωρικές ζώνες των τριών Δημοτικών Ενοτήτων Γοργολαΐνη, Τεμένους 

και Παλιανής, καθώς και στις χωρικές ζώνες των Τ.Κ. Σκαλανίου, Δαφνών, Σταυρακίων, 

Βουτών, Βασιλειών, και Καλλιθέας. Στη συνέχεια, η εκπόνηση της μελέτης θα βοηθήσει 

καταλυτικά στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, ιεράρχηση και ωρίμανση, έργων, 

δράσεων, διαδικασιών και πρωτοβουλιών. Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης θα 

δώσει νέα ώθηση και προοπτική στις εν λόγω περιοχές, ενώ περιλαμβάνει εργασίες 

αποτύπωσης, ανάλυσης και αξιολόγησης της ευρύτερης περιοχής, διαδικασίες διαβούλευσης 

προκειμένου να διερευνηθούν οι διάφορες προτάσεις και να οδηγηθεί η διαδικασία σε μία (1) 

τελική πρόταση Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 32.256,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% 

(39.997,44 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑ 70-7413.011  με τίτλο 

«Μελέτη ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών Δήμου 

Ηρακλείου».  

Η παροχή υπηρεσιών  παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης υπάγεται 

στον κωδικό CPV:73220000-0  -Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ “ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” 

Περιγραφή 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά το περιεχόμενο στο οποίο θα κινηθεί η «Μελέτη 

ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών Δήμου Ηρακλείου», 

τους γενικούς άξονες και στόχους, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ενδεικτική  οικονομική 

προσφορά και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Στόχος της  μελέτης θα είναι:  

• Η διερεύνηση  και απεικόνιση των κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών 

δυναμικών που χαρακτηρίζουν τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου (Δ.Ε. 

Γοργολαϊνη, Τεμένους, Παλιανής και Τ.Κ. Σκαλανίου, Δαφνών, Σταυρακίων, Βουτών, 

Βασιλειών, και Καλλιθέας.  

• Η αξιολόγηση των διαθέσιμων υλικών και άυλων πόρων, των αναγκών σε υποδομές και 

δράσεις, και  

• Στη συνέχεια,  ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, ιεράρχηση και ωρίμανση, έργων, 

δράσεων, διαδικασιών και πρωτοβουλιών.  

Απώτερος στόχος της μελέτης θα είναι η ενθάρρυνση – στήριξη του τοπικού πληθυσμού, η  

μεταφορά και υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής 

παραγωγής και επιχειρηματικότητας. 

Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης Βιώσιμης Ανάπτυξης των περιαστικών - αγροτικών 

περιοχών του Δήμου Ηρακλείου κρίνεται επιτακτική, ειδικά στην παρούσα χρονική περίοδο, 

προκειμένου να αναδείξει, να τεκμηριώσει και να συγκεκριμενοποιήσει το σύνολο των 

αναγκαίων-κρίσιμων υποδομών, έργων, παρεμβάσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών που θα 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής, θα διατηρήσουν – προστατεύουν το φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον, θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα, θα ενισχύσουν την οικονομική , 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, θα καλλιεργήσουν θετικό κλίμα, θα δημιουργήσουν 

νέες θέσεις εργασίας και κυρίως θα δώσουν νέα ώθηση και προοπτική στις εν λόγω περιοχές. 

Η μελέτη θα εστιάσει: 
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• Στη διατύπωση οράματος, στρατηγικής και αναπτυξιακών στόχων. 

• Στη σύνδεσή του αγροτικού χώρου του Δήμου Ηρακλείου με τον ευρύτερο σχεδιασμό του 

Δήμου, καθώς και με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και τους στόχους και τις 

επιδιώξεις των πολιτικών της Ε.Ε. 

• Στην ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας και την προσαρμογή της στις τοπικές 

ανάγκες αλλά και στις νέες τάσεις και εξελίξεις. 

• Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την αύξηση της ελκυστικότητας 

ολόκληρου του περιαστικού τόξου. 

• Στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό έργων και δράσεων, αλλά και στην αναζήτηση 

μηχανισμού υποστήριξης  της τοπικής ανάπτυξης. 

• Στη δημιουργία βάσιμων προϋποθέσεων διατήρησης, προστασίας και διαχείρισης του 

δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Στην αξιοποίηση του ιστορικού, πολιτιστικού και μνημειακού πλούτου της κάθε περιοχής. 

Τέλος, επιδιώκεται η διαμόρφωση της μελέτης της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αγροτικών Περιοχών 

Δήμου Ηρακλείου να ολοκληρωθεί σε εύλογο-σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 

αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα διεκδικήσει πόρους χρηματοδότησης, τόσο 

από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, όσο και από την επόμενη. 

iΑντικείμενο / Εργασίες Αναδόχου 

Η μελέτη θα διαρθρώνεται στις εξής βασικές ενότητες : 

1. Καθορισμός της περιοχής μελέτης. 

2. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη συνοπτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών και 

φυσικογεωγραφικών στοιχείων της περιοχής (γεωγραφικά, εδαφολογικά χαρακτηριστικά, 

υποδομές, γεωλογική και κλιματολογική εικόνα, χρήσεις γης, κ.λπ.). Επίσης περιλαμβάνει 

το κοινωνικο – οικονομικό προφίλ της περιοχής. Καταγράφονται τα πληθυσμιακά, 

διοικητικά στοιχεία, οι δημογραφικές τάσεις της περιοχής, οι οικονομικές επιδόσεις 

(επιμέρους κλάδοι τοπικής οικονομίας – πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής και οι 

φυσικοί και πολιτισμικοί πόροι. 

Τέλος, θα περιλαμβάνει τις οικονομικές και κοινωνικές υποδομές και τις αναπτυξιακές, 

μέχρι σήμερα, παρεμβάσεις και έργα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ενότητα 2 (ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης θα 

περιλαμβάνει τις παρακάτω υποενότητες: 

2.1 Η φυσιογνωμία της περιοχής μελέτης. Η υποενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τη συνοπτική 

παρουσίαση των χαρακτηριστικών και φυσικογεωγραφικών στοιχείων της περιοχής 

2.2 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

2.3 Χρήσεις γης 

2.4 Οικονομικά στοιχεία 

2.5 Παραγωγικές δραστηριότητες 

2.6 Χωροταξική – πολεοδομική οργάνωση 

2.7 Τεχνική Υποδομή 

2.8 Κοινωνική Υποδομή 

2.9 Πολιτιστικό περιβάλλον 

2.10 Διαρθρωτικές παρεμβάσεις και έργα 

3.SWOT Ανάλυση/Ευρήματα 
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Σύμφωνα με τα ευρήματα και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης θα 

πραγματοποιηθεί SWOT ανάλυση με σκοπό την καταγραφή των πλεονεκτημάτων, των 

αδυναμιών, των ευκαιριών και απειλών της περιοχής σε όλους τους τομείς (υποδομές, 

διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διοίκηση κ.α.) με στόχο να 

προσδιοριστούν οι περιορισμοί και οι δυνατότητες ανάπτυξης που δημιουργούν για την 

περιοχή, καθώς και η δυναμική που αναπτύσσεται εξαιτίας της εικόνας αυτής. 

4. Σενάρια – Προτάσεις 

Σε αυτή την ενότητα με βάση τα συμπεράσματα και τις προοπτικές που προκύπτουν από 

την Ανάλυση SWOT, γίνεται αξιολόγηση των προβλημάτων και των προοπτικών και 

παράλληλα αναλύεται η φιλοσοφία και εξειδικεύονται οι άξονες παρέμβασης.  

5. Διαδικασία Διαβούλευσης 

Στο στάδιο αυτό η μελέτη με τα έργα και τις δράσεις δημοσιοποιούνται και ακολουθεί 

διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ φορέων και πολιτών για εντοπισμό προβλημάτων ή/και 

δράσεων ή/και έργων που δεν έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί. Μετά από αυτό το στάδιο 

ακολουθούν οι ενότητες,        

6. Στόχοι, άξονες, μέτρα και δράσεις 

7. Αξιολόγηση – τελική πρόταση                                  

ii. Χρονοδιάγραμμα 

Η εργασία του Αναδόχου θα διαρκέσει έξι (6) μήνες από την από την ημερομηνία ανάρτησης της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

iii. Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα εξής τρία (3) παραδοτέα: 

Παραδοτέο 1: «Αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση περιοχής». Περιλαμβάνει τις Ενότητες 

1 έως και 4 όπως παρουσιάζεται στο i «Αντικείμενο / Εργασίες Αναδόχου». 

Το πρώτο παραδοτέο παραδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την από την ημερομηνία ανάρτησης 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Παραδοτέο 2: «Διαδικασία διαβούλευσης». Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ενότητας 5, 

όπως παρουσιάζεται στο ΙΙ. i «Αντικείμενο / Εργασίες Αναδόχου». 

Το δεύτερο παραδοτέο παραδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την από την ημερομηνία 
ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή 1 μήνα μετά το Παραδοτέο 1. 

Παραδοτέο 3: «Πρόταση Βιώσιμης Ανάπτυξης». 

Περιλαμβάνει τις ενότητες 6 και 7, όπως παρουσιάζεται στο i «Αντικείμενο / Εργασίες 

Αναδόχου». 

Στο τρίτο παραδοτέο παραδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την από την ημερομηνία ανάρτησης της 
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή 2 μήνες μετά το Παραδοτέο 2. 

 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Λασηθιωτάκη 

Αικατερίνη 

Λασηθιωτάκη 

Αικατερίνη 

Καναράκη Ιωάννα Σισαμάκης Γεώργιος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Ηράκλειο,  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                    Aρ. Πρωτ.:  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Όαση Ηρακλείου,                                                         

Κηποθέατρο Καζαντζάκη                                                                          

Τ.Κ: 712 02                                                                                  

Πληροφορίες: Λασηθιωτάκη Αικατερίνη                                              

Τηλ.: 2810-336123                                                                  

E-mail : lassithiotaki-k@heraklion.gr  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 39.997,44 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι (32.256,00 +7.741,44 ΦΠΑ) και 

προέρχεται από ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με υπάρχουσα πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου και 

συγκεκριμένα στον ΚΑ 70-7413.011  με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης 

αγροτικών περιοχών Δήμου Ηρακλείου».  

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί με τιμή μονάδας ανθρωπομήνες απασχόλησης σε έρευνα πεδίου, συγγραφή 

της μελέτης, διάφορες δαπάνες για την έρευνα πεδίου, κ.λ.π. 

Αναλυτικά, ο ανάδοχος θα εξοφληθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Αναλυτικά, η 1η δόση (50% του ποσού 
της σύμβασης) με την παραλαβή του Παραδοτέου 1 και η 2η δόση (50% του ποσού της 
σύμβασης) με την παραλαβή των Παραδοτέων 2 & 3. 
 

Α/Α Παραδοτέο Περιγραφή Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης 

Τιμή 

μονάδος 

(ανθρω-

πομήνας 

ανά 

άτομο) 

Σύνολο 

χωρίς ΦΠΑ 

(στο 

σύνολο των 

ανθρωπο-

μηνών) 

ΦΠΑ 24% Σύνολο με 

ΦΠΑ 24% 

1. Παραδοτέο1 Αποτύπωση, 

ανάλυση και 

αξιολόγηση 

περιοχής 

3 άτομα x3 μήνες 

=9 

2.016,00 18.144,00 4.354,56 22.498,56 

2. Παραδοτέο 

2 

Διαδικασία 

Διαβούλευσης 

2 άτομα x1,5 

μήνες =3 

2.016,00 6.048,00 1.451,52 7.499,52 

3. Παραδοτέο 

3 

Πρόταση 

Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 

2 άτομα x 2 

μήνες=4 

2.016,00 8.064,00 1.935,36 9.999,36 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

   ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

     32.256,00 7.741,44 39.997,44 
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 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Δ/ΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ Λασηθιωτάκη 

Αικατερίνη 

Λασηθιωτάκη Αικατερίνη Καναράκη Ιωάννα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Ηράκλειο,  

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                           Aρ. Πρωτ.:  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Όαση Ηρακλείου,                                                         

Κηποθέατρο Καζαντζάκη                                                                          

Τ.Κ: 712 02                                                                                  

Πληροφορίες: Λασηθιωτάκη Αικατερίνη                                              

Τηλ.: 2810-336123                                                                  

E-mail : lassithiotaki-k@heraklion.gr   
 

Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο συγγραφής 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας σε θέματα σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών 

περιοχών Δήμου Ηρακλείου.. 

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις - Αποφάσεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 

(συνοπτικός διαγωνισμός). 

Αποφάσεις: 

• Η με αρ. Πρωτ. 75309/27-08-2020 Απόφαση Δημάρχου για παράτασης της θητείας των ήδη 

οριμένων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων, με τις αρμοδιότητες καθ' ύλην και 

κατά τόπο που τους έχει εκχωρηθεί με την με αρ. Πρωτ. 85250/03-09-2019 Απόφαση 

Δημάρχου περί “Ορισμού Αντιδημάρχων και Εντελταμένων Συμβούλων” και ορισμού 

Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού και 

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου τον κ. Γεώργιο Σισαμάκη και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 9 παρ. 1). 

• Η με αρ. πρωτ. 85250/ 03-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του 

Δήμου Ηρακλείου. 

• Η με αρ. πρωτ 86247/05-09-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίσθηκε ως Διατάκτης 

η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ. Καναβάκη Μαρία για την υπογραφή των Αποφάσεων 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 

• Η με αρ. Πρωτ. 86763/06-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί “εξουσιοδότησης για την 

υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη”.  

• Ο εκτελούμενος προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου. 

Η παροχή υπηρεσίας αναφέρεται στον ΚΑ εξόδων 70-7413.011  με τίτλο «Μελέτη 

ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών Δήμου Ηρακλείου» 
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ποσού 40.000 Ευρώ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 

Άρθρο 3 – Τρόπος εκτέλεσης της παροχή υπηρεσιών 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 

(διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού). 

Άρθρο 4 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 

α) Συγγραφή υποχρεώσεων 

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

δ) Τιμολόγιο προσφοράς   

ε) Υποδείγματα 

Άρθρο 5 – Δικαίωμα συμμετοχής- Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή/και 

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο 

μελετών ανάπτυξης αγροτικού χώρου και γενικότερα συμβουλών σε συναφή θέματα.  

Ειδικότερα, για την εργασία της μελέτης ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης 

αγροτικών περιοχών Δήμου Ηρακλείου, ο ανάδοχος θα πρέπει:  

α) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για την τελευταία τριετία (2019, 

2018, 2017) πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου 

για το οποίο καταθέτει προσφορά.   

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 

τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 100% του προϋπολογισμού του Έργου. 

Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από ενώσεις/κοινοπραξίες τα ανωτέρω κριτήρια 

χρηματοοικονομικής επάρκειας πληρούνται αθροιστικά.  

β) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2019, 2018, 2017), να έχει εκτελέσει τουλάχιστον 

μία (2) σύμβάσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, που να αφορά την εκπόνηση 

προγράμματος ανάπτυξης αγροτικής περιοχής ή περιοχής της υπαίθρου, ενώ για την πιστοποίηση 

της σχετικής εμπειρίας ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης από τον αρμόδιο φορέα ανάθεσης για την επιτυχή ολοκλήρωση της. 

γ) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και 

αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών 

στο Δήμο Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, η Ομάδα της εργασίας της μελέτης του ολοκληρωμένου 

προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών Δήμου Ηρακλείου του Αναδόχου,  θα 

πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα τριτοβάθμια εκπαίδευσης με 

επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο της παρούσης σύμβασης (μελέτες, υπηρεσίες 

συμβουλών και έργα σχετιζόμενα με την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη).  

Η εξειδίκευση του κάθε ατόμου από τα 4, για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας  τους είναι:  

1. Πτυχίο Γεωτεχνικών ή Οικονομικών Επιστημών, είτε κλάδου Τμήματος Αγροτικής 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, είτε με εξειδίκευση στην Αγροτική Ανάπτυξη (μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών ) με 5ετή τουλάχιστον γενική και ειδική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών 

και προγραμμάτων  Αγροτικής Ανάπτυξης. Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από το 

ΓΕΩΤΕΕ για τους Γεωτεχνικούς ή άδεια άσκησης από το Οικονομικό Επιμελητήριο για 

τους πτυχιούχους των Οικονομικών Επιστημών. 

2. Πτυχίο Γεωτεχνικών ή Οικονομικών Επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην 
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Τοπική ή Περιφερειακή Ανάπτυξη, με 5ετή τουλάχιστον γενική και ειδική εμπειρία σε 

μελέτες και προγράμματα στρατηγικού σχεδιασμού και  περιφερειακής ανάπτυξης. 

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ για τους Γεωτεχνικούς ή άδεια 

άσκησης από το Οικονομικό Επιμελητήριο για τους πτυχιούχους των Οικονομικών 

Επιστημών. 

3. Πτυχίο Περιβάλλοντος, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

στο Περιβάλλον, με 5ετή τουλάχιστον γενική και  ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην 

εκπόνηση μελετών ανάπτυξης αγροτικών περιοχών. 

4. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον Τουρισμό και 5ετή, 

τουλάχιστον γενική και  ειδική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην εκπόνηση μελετών 

ανάπτυξης  αγροτικών περιοχών. 

Ελάχιστη απαίτηση:  2 συμμετοχές σε μελέτες ανάλογες με το γνωστικό αντικείμενο της  

σύμβασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης από τον αρμόδιο 

φορέα ανάθεσης ή συνεργασίας. 

Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος 

Διαχείρισης παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σύμφωνα με το Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 

9001:2008 και 14001 ή αντίστοιχο.  

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας  οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν:  

• οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση 

που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας· 

• δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 

οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι 

πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

• Πίνακα τελευταίας τριετίας, µε σχετικές με την εν λόγω υπηρεσία, που έχει εκπονήσει ο 

υποψήφιος ανάδοχος, συνοπτική περιγραφή, προϋπολογισμό, φορέα ανάθεσης της 

υπηρεσίας και ημερομηνία ανάθεσης (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παρ/τος της 

Διακήρυξης) 

• Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το φορέα ανάθεσης, που να πιστοποιεί την ορθή 

εκτέλεση των παρασχεθεισών υπηρεσιών. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του 

Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής µε την 

οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 

• Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας έργου συνοδευόμενα με τους τίτλους 

σπουδών και των μεταπτυχιακών τους και τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των 

Γεωτεχνικών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου για τις αντίστοιχες ειδικότητες, 

συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης από τον αρμόδιο φορέα 

ανάθεσης ή συνεργασίας (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παρ/τος της Διακήρυξης). 

Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα σε ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης παροχής 

υπηρεσιών επικοινωνίας σύμφωνα με το Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 9001/2008 14001 ή 
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αντίστοιχου. 

Άρθρο 6 – Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων:  

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΓΗΣΗΣ (Κi) 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 

Α. 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
70% 

Α1. 

Βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων του έργου και των 

επιμέρους εργασιών του - αποτελεσματικότητα της 

προτεινόμενης μεθόδου 

30% 

Α2. 

Διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και 

εργαλείων με εξατομικευμένη χρήση και εφαρμογή στις 

απαιτήσεις του έργου  

30% 

Α3. 
Διάγραμμα Ροής και χρονικός προγραμματισμός των 

επιμέρους φάσεων /τμημάτων του έργου 
10% 

Β. 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
30% 

Β1. 

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της σύνθεσης και 

οργάνωσης των μελών και των αρμοδιοτήτων της Ομάδας 

Έργου 

30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Α1. Βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων του έργου και των επιμέρους εργασιών του – 

αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου 

Αξιολογείται η πληρότητα και η σαφήνεια της πρότασης, η κατανόηση των απαιτήσεων και 

ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και ο τρόπος προσέγγισης της υλοποίησης του αντικειμένου, η 

πληρότητα και η σαφήνεια της πρότασης. 

Α2. Διατύπωση κατάλληλων και σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων με εξατομικευμένη χρήση 

και εφαρμογή στις απαιτήσεις του έργου 

▪ Αξιολογείται η μεθοδολογία, οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν και ο τρόπος προσέγγισης 

του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της παρούσας διακήρυξης.  

▪ Η σαφήνεια στην ανάλυση των επιμέρους βημάτων υλοποίησης των προτεινόμενων 

ενεργειών / δράσεων που αφορούν στο αντικείμενο του έργου.  

Α3. Διάγραμμα Ροής και χρονικός προγραμματισμός των επιμέρους ενεργειών /δράσεων- 

Χρονοδιάγραμμα 

Αξιολογείται η εφικτότητα του χρονοπρογραμματισμού των επιμέρους δράσεων σε σχέση με τις 

επιμέρους απαιτήσεις της κάθε φάσης/τμήματος.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Β1. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μοντέλου σύνθεσης και οργάνωσης των 

μελών της Ομάδας Έργου και των αρμοδιοτήτων όλων των μελών της. 

Αξιολογείται η σύνθεση και ο τρόπος οργάνωσης της ομάδας έργου ως προς την υλοποίηση του 

αντικειμένου του έργου σε σχέση και με την εμπειρία των μελών της ομάδας έργου.  

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
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ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς για το κριτήριο Β1 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται, με βάση τον παρακάτω τύπο :  

BTi =σ1*Κ1+σ2*Κ2+…+σν*Κν 

όπου : 

ΒΤi= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, 

Κi = ο βαθμός του κάθε κριτηρίου (έως 100) και 

σi = ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 

προσφοράς.  

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές 

και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Για την συγκριτική βαθμολογία των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν θα 

απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς ορίζεται ως 

ακολούθως:                                                                                                                                        

ΒΚi= Ποσό Οικονομικής Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών 

κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων θα 

χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος: 

 

Όπου:  

Βi= Η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 

BTi= Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i 

ΜΑΧΒΤ= H μεγαλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων 

ΜΙΝΒΚ= Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνισμών 

ΒΚi= Το πόσο της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα οι 

προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού Bi. Ο τελικός βαθμός 

αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. 

Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (Bi) για κάθε τμήμα ξεχωριστά. 

Άρθρο 7 - Χρόνος  και τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η διάρκεια της σύμβασης ισχύει για 6 μήνες από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Υποχρεώσεις του εντολοδόχου  
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Ο/Η ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα εξής τρία (3) παραδοτέα: 

Παραδοτέο 1: «Αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση περιοχής». Περιλαμβάνει τις Ενότητες 

1 έως και 4 που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στο i «Αντικείμενο / Εργασίες 

Αναδόχου». 

Το πρώτο παραδοτέο παραδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέο 2: «Διαδικασία διαβούλευσης». Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της ενότητας 5, που 

αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως παρουσιάζεται στο ΙΙ. i «Αντικείμενο / Εργασίες 

Αναδόχου». 

Το δεύτερο παραδοτέο παραδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης, δηλαδή 1 μήνα μετά το Παραδοτέο 1. 

Παραδοτέο 3: «Πρόταση Βιώσιμης Ανάπτυξης». 

Περιλαμβάνει τις ενότητες 6 και 7, που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως 

παρουσιάζεται στο i «Αντικείμενο / Εργασίες Αναδόχου». 

Στο τρίτο παραδοτέο παραδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή 

2 μήνες μετά το Παραδοτέο 2. 

Άρθρο 8ο  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής 

στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (των άρθρων που 

του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα 

επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  

Άρθρο 9 - Τρόπος πληρωμής 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται έως στο ποσό 

των 39.997,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και των νόμιμων κρατήσεων, ήτοι 

(32.256,00 +7.741,44 ΦΠΑ) και προέρχεται από ιδίους πόρους. 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με υπάρχουσα πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου 

Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον ΚΑ 70-7413.011  με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένου 

προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών Δήμου Ηρακλείου».  

Ο ανάδοχος θα εξοφληθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Αναλυτικά, η 1η δόση (50% του 

ποσού της σύμβασης) με την παραλαβή του Παραδοτέου 1 και η 2η δόση (50% του ποσού της 

σύμβασης) με την παραλαβή των Παραδοτέων 2 & 3. 

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 10 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Δ/ΝΤΗΣ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Λασηθιωτάκη 

Αικατερίνη 

Λασηθιωτάκη Αικατερίνη Καναράκη Ιωάννα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
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Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: (Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου αναδόχου φυσικού ή νομικού 
προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του υποψηφίου ανάδοχου 

σχήματος) Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Τηλ., FAX 
 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  …………/2020  

 
Για την πλήρη, άρτια και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη 

ολοκληρωμένου προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών Δήμου Ηρακλειου”, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα οικεία τεύχη του διαγωνισμού, η προσφορά μας αναλύεται ως 

ακολούθως: 

Α/Α Παραδοτέο Περιγραφή 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 

(στο σύνολο των 

ανθρωπο-μηνών) 

ΦΠΑ 24% Σύνολο με ΦΠΑ 24% 

1. Παραδοτέο1 Αποτύπωση, ανάλυση 

και αξιολόγηση 

περιοχής 

   

2. Παραδοτέο 2 Διαδικασία 

Διαβούλευσης 

   

3. Παραδοτέο 3 Πρόταση Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 

   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  
 

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

…………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΞΟΥΣ/ΜΕΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  - 

ΕΡΓΩΝ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: (Τίθεται η επωνυμία της Εταιρίας ή του Φυσικού 

προσώπου που αφορά ο κατάλογος. Σε περίπτωση 

ένωσης/Κοιν/ξίας υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος 

για κάθε μέλος αυτής) 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος της σύμβασης, όπως 

αναγράφεται σ’ αυτήν) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: (Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου, 

Προϊστάμενη Αρχή, Δ/νουσα Υπηρεσία) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: (Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήματος. 

Σε περίπτωση Σύμπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι 

αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι 

εταίροι αυτής)  

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης μαζί με 

τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει 

ακόμα η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι. Αν έχει εγκριθεί 

ενδιάμεσο στάδιο αναγράφεται η ημερομηνία και η 

εγκριτική απόφαση) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: (Γίνεται συνοπτική περιγραφή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του έργου, κατά τρόπο που να 

προκύπτει σαφώς το αντικείμενο και να είναι δυνατόν η 

Επιτροπή να το αξιολογήσει εάν καλύπτει ή όχι τις 

απαιτήσεις της προκήρυξης. 

ΑΜΟΙΒΗ: (Αναγράφεται η τελική αμοιβή της σύμβασης, το 

ποσοστό συμμετοχής του αναδόχου και η τελική 

προκύπτουσα αμοιβή του) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που 

υποβάλλεται: π.χ. 

Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. 

υποψηφίου κ.λπ., 

σύμφωνα με την προκήρυξη) 

 

  

 (Τόπος – Ημερομηνία) 

Σφραγίδα – Υπογραφή 

Νομίμου Εκπροσώπου 

Παρατηρήσεις: 
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1. Ο κατάλογος συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικές συμβάσεις που έχει εκτελέσει επιτυχώς 

ο διαγωνιζόμενος και κρίνει ότι καταδεικνύουν την εμπειρία του και την κάλυψη των 

σχετικών απαιτήσεων της προκήρυξης. 

2. Είναι δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωμένες φάσεις εκπονουμένων συμβάσεων. 

3. Ο κατάλογος μπορεί να υποβληθεί και υπό μορφή πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλα τα 

ως άνω. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Προσωπικές πληροφορίες:  

Επώνυμο  

Όνομα   

Όνομα πατρός   

Διεύθυνση   

Τηλέφωνο   

E-mail  

Ημερομηνία γέννησης   

Στρατιωτικές υποχρεώσεις   

 

Εκπαίδευση & Σπουδές:  

Διάρκεια σπουδών: 

(π.χ. Από ....... έως .... 
Σπουδές, Πτυχίο, Σχολή ή Πανεπιστήμιο, Βαθμός αποφοίτησης 

Διάρκεια σπουδών: 

(π.χ. Από ....... έως .... 
Σπουδές, Πτυχίο, Σχολή ή Πανεπιστήμιο, Βαθμός αποφοίτησης 

Διάρκεια σπουδών: 

(π.χ. Από ....... έως .... 
Σπουδές, Πτυχίο, Σχολή ή Πανεπιστήμιο, Βαθμός αποφοίτησης 

Διάρκεια σπουδών: 

(π.χ. Από ....... έως .... 
Σπουδές, Πτυχίο, Σχολή ή Πανεπιστήμιο, Βαθμός αποφοίτησης 

 

Ξένες Γλώσσες:  

ΓΛΩΣΣΑ  Επίπεδο 

  

  

(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα). 

 

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:  

 

Παρούσα θέση:  (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό 

Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ 

 

Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με τη ζητούμενη θέση:  

(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες συμβάσεις. Η εμπειρία αναφέρεται πάντα στο 
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εξειδικευμένο αντικείμενο που καλείται να καλύψει σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη) 

 

ΧΩΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Από 

(μήνας/έτος) 

Έως 

(μήνας/έτος) 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΘΕΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

   

   

   

   

 

 

Λοιπές Πληροφορίες:  

(Αναγράφονται τυχόν λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες. Π.χ. συγγραφικό, εκπαιδευτικό, 

ερευνητικό έργο και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο συντάξας). 

 

 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

Υπογραφή 

 

Επισημάνσεις: 

1. Οι επεξηγήσεις του παρόντος υποδείγματος θα διαγραφούν από τους συντάξαντες. 

2. Η σύνταξη των βιογραφικών σημειωμάτων με τα ως άνω περιεχόμενα είναι υποχρεωτική. 

Η μορφοποίηση και η παρουσίαση των βιογραφικών σημειωμάτων δύναται να διαφοροποιούνται 

από το παρόν υπόδειγμα. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΑΓΟΝΙΖΟΜΕΝ

ΟΥ:  

(Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου αναδόχου φυσικού ή νομικού 

προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του 

υποψηφίου ανάδοχου σχήματος) 

 

 

Α/

Α 
Εταιρεία 

Ονοματεπώνυ

μο 

Ειδικότητ

α 

Έτη 

εργασιακής 

πείρας 

Θέση 

στο 

έργο 

 

Απασχόληση 

στο έργο (μήνες) 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) 

       

       

       

       

Συνολικοί προσφερόμενοι ανθρωπομήνες   

 

Επεξήγηση στηλών πίνακα: 

α) Α/Α: στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός του στελέχους της ομάδας έργου. 

β) Εταιρεία: στη στήλη αυτή αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) με 

την οποία συνεργάζεται το στέλεχος της ομάδας έργου. 

γ) Ονοματεπώνυμο: στη στήλη αυτή αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του στελέχους της ομάδας 

έργου.  

δ) Ειδικότητα: στη στήλη αυτή αναγράφεται η επαγγελματική ειδικότητα του στελέχους της ομάδας 

έργου ανάλογα με τους τίτλους σπουδών του. 

ε) Έτη εργασιακής πείρας: στη στήλη αυτή αναγράφονται τα έτη πραγματικής εργασιακής πείρας 

του στελέχους της ομάδας έργου στην δηλούμενη επαγγελματική ειδικότητα. 

ζ) Θέση στο έργο: στη στήλη αυτή αναγράφονται οι αρμοδιότητες/καθήκοντα του στελέχους στο 

έργο. 

η) Απασχόληση στο έργο: στη στήλη αυτή αναγράφονται οι προσφερόμενοι ανθρωπομήνες του 

στελέχους στο έργο. 


