
 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης       Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

f  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Δράμα  04- 09- 2019 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                               Αριθ. Μελέτης:  05/2019 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργασία παροχής υπηρεσιών  
με τίτλο: 

«Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας» 
προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
 
 
 
 
Κωδικός CPV: 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης) 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
3. Τρόπος Πληρωμής  
4. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Ο Δήμος Δράμας σε συνέχεια της 427/02.02.2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. υλοποιεί τη 
Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 8.406.438,06 €, με 
σκοπό να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, χωρικά και 
περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης, αλλά και για να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες, που θα 
υποστηρίξουν την περαιτέρω ενδυνάμωσή της, ως αναπτυξιακού πόλου της ευρύτερης περιοχής. 
 
Στόχος της εγκεκριμένης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη για την πόλη της Δράμας, 
αποτέλεσε η ανάδειξη της διακριτής ταυτότητας και της χωρικής-λειτουργικής υφής της περιοχής 
αναφοράς της, κι αφετέρου, η σύνθεση όλων εκείνων των στοιχείων και δεδομένων που 
καθιστούν την πόλη επιλέξιμη για την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, πολυθεματικής και 
βιώσιμης αστικής παρέμβασης με ορίζοντα 10ετίας. 
 
Η ΣΒΑΑ υλοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (ΔΕΥΑΔ, Επιμελητήριο Δράμας, 
Αναπτυξιακή Δράμας, Ένωση Κυριών Δράμας, ΤΕΙ ΑΜΘ), που συνιστούν το Εταιρικό Σχήμα και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες Πράξεις: 
 

 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ 19ης ΜΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΚΤ 
 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΡΑΜΑΣ 

 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 



 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης       Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ" 
 
H αξιολόγηση μιας Στρατηγικής αποτελεί τη συστηματική και αντικειμενική αναλυτική εκτίμηση 
των παρεμβάσεών της και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης της καθώς και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των 
επιπτώσεών της. Παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την άντληση χρήσιμων 
συμπερασμάτων καταγραφής της σχετικής εμπειρίας αναφορικά με τις διαδικασίες κατάρτισης 
και διαχείρισης του συνόλου της Στρατηγικής.  
 
Η αξιολόγηση θα πρέπει να δίνει έμφαση στη λογική των παρεμβάσεων, στον εντοπισμό των 
επιπτώσεων και τέλος στην ερμηνεία της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής. Έτσι η 
αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας θα είναι μια συνεχής 
διαδικασία και θα αποτυπώνεται με τη μορφή μιας σειράς αξιολογήσεων (ετησίων ενδιάμεσων και 
τελικής έκθεσης αποτελεσμάτων). 
 
Σκοπός της αξιολόγησης είναι να παραχθούν οι κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία και εκτιμήσεις 
σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την επιτευξιμότητα των ποσοτικών στόχων, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο 
την διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον βαθμό που επιτυγχάνονται 
σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την επικαιρότητά τους. 
 
Στην λογική αυτή η αξιολόγηση συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας και ορθότητας του 
σχεδιασμού, δίνοντας δυνατότητα για την όποια αναθεώρηση του, στην υλοποίηση του 
προγράμματος αλλά και στη βελτίωση της αποδοτικότητας του και την εκτίμηση των επιπτώσεων 
από τις υλοποιούμενες Πράξεις. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί -και συνεπώς είναι μέρος της 
διαδικασίας αξιολόγησης- η επίπτωση των όποιων εξωτερικών παραγόντων στα αποτελέσματα 
της στρατηγικής. 

 
Αντικείμενο του έργου  

 

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας μέσω διεξοδικής ανάλυσης της πορείας υλοποίησης των Πράξεων, 
του ελέγχου επίτευξης των ποσοτικών στόχων καθώς της αποτελεσματικότητας, της 
αναγνωρισιμότητας και της αποδοτικότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Η αναλυτική 
μεθοδολογία αξιολόγησης θα προκύψει με το Παραδοτέο Α ήτοι με την Κατάρτιση, από τον 
Σύμβουλο Αξιολόγησης, του Σχεδίου Μεθοδολογίας. Η πρόοδος στην εφαρμογή του Σχεδίου 
Αξιολόγησης, καθώς και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, θα τροφοδοτούν τις αντίστοιχες 
ετήσιες εκθέσεις, καθώς και την τελική έκθεση υλοποίησης της ΣΒΑΑ, που αναλυτικά 
αναφέρονται στη σχετική παράγραφο των Παραδοτέων. 
 
Ο Σύμβουλο Αξιολόγησης οφείλει να συμμετέχει στις συναντήσεις των εταίρων του έργου και  σε 
συναντήσεις με το Δήμο Δράμας, όταν αυτό απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για τον 
πληρέστερο συντονισμό της υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας.  
 
Οι Εταίροι της ΣΒΑΑ Δράμας θα συμβάλλουν στη διαδικασία της Αξιολόγησης και στη 
διαμόρφωση των Εκθέσεων μέσω της συμμετοχής τους στην παροχή πληροφοριακού υλικού 
καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε συναντήσεις εργασίας για την ενίσχυση των διαδικασιών 
διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων, όποτε όμως αυτό απαιτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 



 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

 

 Η Εργασία παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας», προϋπολογισμού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), 
αποτελεί το 2

ο
 υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020». 
 
Διάρκεια υλοποίησης  
 
Η παρεχόμενη υπηρεσία θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2023. 
 
Παραδοτέα της παρεχόμενης υπηρεσίας 

 

Αναλυτικά τα παραδοτέα της παρεχόμενης υπηρεσίας παρουσιάζονται ακολούθως: 

 
Παραδοτέο Α: Κατάρτιση Σχεδίου Μεθοδολογίας Αξιολόγησης  
 
Υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την ανάθεση του έργου. Η Έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ανάδοχος Σύμβουλος 
Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι ειδική αναφορά (με διακριτή ενότητα) στο πλαίσιο του παραδοτέου 
αυτού θα πρέπει να γίνεται για την εκτίμηση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους 
της Στρατηγικής. 
 
Η μεθοδολογία της διαδικασίας αξιολόγηση της ΣΒΑΑ θα ελεγχθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
κατόπιν έκδοσης σύμφωνης γνώμης ή υποδείξεων συμμόρφωσης σε τυχόν παρατηρήσεις της 
τελευταίας, ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εφαρμογή της.  
 
Παραδοτέο Β: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 2020 
Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός του πρώτου επόμενου μήνα του έτους 
αναφοράς ήτοι έως τις 31.01.2021 
 
Παραδοτέο Γ: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 2021 
 
Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός του πρώτου επόμενου μήνα του έτους 
αναφοράς ήτοι έως τις 31.01.2022 
 
Παραδοτέο Δ: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 2022 
 
Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός του πρώτου επόμενου μήνα του έτους 
αναφοράς ήτοι έως τις 31.01.2023 
 
Παραδοτέο Ε: Τελική έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ εντός του α’ εξαμήνου  του έτους 2023 
 
Η τελική έκθεση σύνοψης των αξιολογήσεων θα παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα-
συμπεράσματα όλων των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης καθώς και του έτους υποβολής, τις κύριες εκροές και τα αποτελέσματα της ΣΒΑΑ, τα 
ζητήματα που κρίνεται πως επηρέασαν την επίδοση της και τα μέτρα που έχουν τυχόν 
απαιτήθηκε να ληφθούν και τέλος προτάσεις χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης. Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή μέχρι τις 30.06.2023. 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης       Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα Αναδόχου  

 

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία με τουλάχιστον ένα 

αντίστοιχο έργο την τελευταία δεκαετία.  

 

 

 

 

 
ΔΡΑΜΑ, 04/09/2019 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 

 
 

Γεώργιος Βαρσάμης  
ΤΕ Δασοπόνος 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 

 
 
 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Βαθμό Α΄ 

 

 
 



 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

Κατηγορίες 
δαπανών 

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
Απασχόληση 

σε 
ανθρωποώρες 

Ωριαίο κόστος 
απασχόλησης σε 
ευρώ (€) (με το 
ΦΠΑ 24%) 

Ποσά σε ευρώ (€) 

Αμοιβές 
συμβούλων 

 
Κατάρτιση Σχεδίου Μεθοδολογίας Αξιολόγησης 

200 15 3000,00 

Αμοιβές 
συμβούλων 

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 
2020 200 15 3000,00 

Αμοιβές 
συμβούλων 

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 
2021 200 15 3000,00 

Αμοιβές 
συμβούλων 

Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 
2022 200 15 3.000,00 

Αμοιβές 
συμβούλων 

Τελική έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ εντός του 
α’ εξαμήνου  του έτους 2023 

200 15 3000,00 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (με 

ΦΠΑ) 
   15.000,00 € 

 
 
Η αναφερόμενη τιμή είναι ενδεικτική και το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί με τη σύμβαση μετά 
από την κατάθεση των προσφορών των ενδιαφερόμενων.  

 
ΔΡΑΜΑ 04/09/2019 

 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Βαρσάμης  
ΤΕ Δασοπόνος 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 
 
 
 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Βαθμό Α΄ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου προϋπολογίστηκε 
στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
24%. 
 
Η παραπάνω αμοιβή θα καταβληθεί σε πέντε (5) δόσεις στον Ανάδοχο Σύμβουλο 
Αξιολόγησης: 

▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Α 
Παραδοτέου  
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Β 
Παραδοτέου. 
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Γ 
Παραδοτέου. 
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Δ 
Παραδοτέου. 
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Ε 
Παραδοτέου. 

 
 

ΔΡΑΜΑ 04/09/2019 

 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Βαρσάμης  
ΤΕ Δασοπόνος 

 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 
 
 
 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Βαθμό Α΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

 

 

ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1 :   Αντικείμενο συγγραφής 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας μέσω διεξοδικής ανάλυσης της πορείας υλοποίησης των Πράξεων, 
του ελέγχου επίτευξης των ποσοτικών στόχων καθώς της αποτελεσματικότητας, της 
αναγνωρισιμότητας και της αποδοτικότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων. Η αναλυτική 
μεθοδολογία αξιολόγησης θα προκύψει με το Παραδοτέο Α ήτοι με την Κατάρτιση, από τον 
Σύμβουλο Αξιολόγησης αποκαλούμενος εφεξής Ανάδοχος, του Σχεδίου Μεθοδολογίας. Η πρόοδος 
στην εφαρμογή του Σχεδίου Αξιολόγησης, καθώς και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, θα 
τροφοδοτούν τις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις, καθώς και την τελική έκθεση υλοποίησης της 
ΣΒΑΑ, που αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική παράγραφο των Παραδοτέων. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει στις συναντήσεις των εταίρων του έργου και σε συναντήσεις 
με το Δήμο Δράμας, όταν αυτό απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, για τον πληρέστερο 
συντονισμό της υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας.  
 
Οι Εταίροι της ΣΒΑΑ Δράμας θα συμβάλλουν στη διαδικασία της Αξιολόγησης και στη 
διαμόρφωση των Εκθέσεων μέσω της συμμετοχής τους στην παροχή πληροφοριακού υλικού 
καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε συναντήσεις εργασίας για την ενίσχυση των διαδικασιών 
διαβούλευσης αναφορικά με το περιεχόμενο των εκθέσεων, όποτε όμως αυτό απαιτηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 Η Σύμβαση με τίτλο «Αξιολόγηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Δράμας», αποτελεί το 2

ο
 υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τη παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία 
και να υποβάλει στην Αναθέτουσα αρχή τα παρακάτω παραδοτέα: 
 
Παραδοτέο Α: Κατάρτιση Σχεδίου Μεθοδολογίας Αξιολόγησης  
 
Υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την ανάθεση του έργου. Η Έκθεση αυτή περιλαμβάνει 
αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος Σύμβουλος 
Αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι ειδική αναφορά (με διακριτή ενότητα) στο πλαίσιο του παραδοτέου 
αυτού θα πρέπει να γίνεται για την εκτίμηση σημαντικής απόκλισης από τους αρχικούς στόχους 
της Στρατηγικής. 
 
Η μεθοδολογία της διαδικασίας αξιολόγηση της ΣΒΑΑ θα ελεγχθεί από την αναθέτουσα αρχή και 
κατόπιν έκδοσης σύμφωνης γνώμης ή υποδείξεων συμμόρφωσης σε τυχόν παρατηρήσεις της 
τελευταίας, ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εφαρμογή της.  
 
Παραδοτέο Β: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 2019 
 
Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός του πρώτου επόμενου μήνα του έτους 
αναφοράς ήτοι έως τις 31.01.2020 
 
Παραδοτέο Γ: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 2020 
Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός του πρώτου επόμενου μήνα του έτους 
αναφοράς ήτοι έως τις 31.01.2021 
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Παραδοτέο Δ: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 2021 
 
Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός του πρώτου επόμενου μήνα του έτους 
αναφοράς ήτοι έως τις 31.01.2022 
 
Παραδοτέο Ε: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ για το έτος 2022 
 
Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή εντός του πρώτου επόμενου μήνα του έτους 
αναφοράς ήτοι έως τις 31.01.2023 
 
Παραδοτέο ΣΤ: Τελική έκθεση αξιολόγησης της ΣΒΑΑ εντός του α’ εξαμήνου  του έτους 2023  
 
Η τελική έκθεση σύνοψης των αξιολογήσεων θα παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα-
συμπεράσματα όλων των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης καθώς και του έτους υποβολής, τις κύριες εκροές και τα αποτελέσματα της ΣΒΑΑ, τα 
ζητήματα που κρίνεται πως επηρέασαν την επίδοση της και τα μέτρα που έχουν τυχόν 
απαιτήθηκε να ληφθούν και τέλος προτάσεις χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης. Το παραδοτέο θα κατατεθεί στην αναθέτουσα αρχή μέχρι τις 30.06.2023. 
 
Άρθρο 2 :   Ισχύουσες διατάξεις 

Η κατάρτιση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από: 
1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»  

3. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

5. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. Τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”  

7. Την με αριθμ. 427/02-02-2017 Απόφαση Έγκρισης Στρατηγικής ΒΑΑ που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3071/13.07.2016, ΕΥΔ-ΠΑΜΘ. 

8. Την υπ’ αριθ. 137675/EΥΘΥ1016 Υ.Α. «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) 
υπουργικής απόφασης « “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων»”»» 
 

Άρθρο 3 :   Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή  
 

Άρθρο 4:   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 
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Η παρεχόμενη υπηρεσία θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2023. 
 
Άρθρο 5 :   Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο Ανάδοχος (και οι συνεργάτες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

2. Κυριότητα παραδοτέων. Όλα τα παραδοτέα που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 
συνεργάτες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του 
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στο 
Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.  

 
Άρθρο 6:  Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου, να 
καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή.  
 
Άρθρο 7:  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 Ανάδοχος ή η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του Αναδόχου κ.α. 
στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχής 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. 
 
Άρθρο 8:   Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες.  
 
Άρθρο 9 :   Τρόπος πληρωμής 

 
Η αμοιβή του συμβατικού ποσού θα καταβληθεί σε πέντε (5) δόσεις στον Ανάδοχο: 

▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Α 
Παραδοτέου  
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Β 
Παραδοτέου. 
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Γ 
Παραδοτέου. 
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Δ 
Παραδοτέου. 
▪Το 20% της συνολικής συμβατικής αμοιβής, με την παράδοση και παραλαβή του Ε 
Παραδοτέου. 
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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. 
 
Άρθρο 11:   Επίλυση διαφορών 

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