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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                         Δράμα  16- 12- 2020 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                               Αριθ. Μελέτης:  07/2020 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ:  

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην εξειδίκευση δράσεων 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας ως “Έξυπνη Πόλη” 

CPV: 85312320-8 «υπηρεσίες παροχής συμβουλών» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα:  

1.              Τεχνική Έκθεση 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Ανάλυση ανά Παραδοτέο 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές 

4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τεχνική Έκθεση  

 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εξειδίκευση 

δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας ως «Έξυπνης Πόλης» (“Smart City”), ποσού 

ύψους είκοσι τεσσάρων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%.  

 

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης 

(β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-

2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που 

περιλαμβάνονται σε αυτόν. 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Δράμα 16.12.2020 

 

Συντάχθηκε 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης  

 

 

 

 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου 

Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

 

 

 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Βαθμό Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

 

Οι αναφερόμενες τιμή είναι ενδεικτικές και το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί με την κατάθεση 

των προσφορών των ενδιαφερόμενων.  

 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός κατατάσσεται στο ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

- CPV 85312320-8 «υπηρεσίες παροχής συμβουλών» 

 

Δράμα 16.12.2020 

 

Συντάχθηκε 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

Προγραμματισμού , Ανάπτυξης & Οργάνωσης  

 

 

 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου 

Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

 

 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Βαθμό Α΄ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

1  

Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης 

κατάστασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

υποδομών «Έξυπνης Πόλης» σε Δήμο 

Δράμας. 

Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών (best 
practices) σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΗΜΕΡΑ 

(ΑΗΜ) 

200,00€ 25 5.000,00€ 

 

2 

Δημιουργία ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Δράσης για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό 

του Δήμου Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη». 

Εντοπισμός και αξιολόγηση πηγών 
χρηματοδότησης. 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΗΜΕΡΑ 

(ΑΗΜ) 

200,00€ 50 10.000,00€ 

 

3 

Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων και 

Αναφορά Ελέγχου Φακέλου Αίτησης προς 

υποβολή σε Πρόσκληση ΑΤ08 

προγράμματος ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΗΜΕΡΑ 

(ΑΗΜ) 

200,00€ 25 5.000,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00€ 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για: 

Α. Την εξειδίκευση δράσεων, μέσω των οποίων ο Δήμος Δράμας θα μπορέσει να μετασχηματιστεί 

σε «Έξυπνη Πόλη» (Smart City), αξιοποιώντας περαιτέρω τις Νέες Τεχνολογίες και  βελτιώνοντας 

τη δομή και την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, 

δημότες και τις επιχειρήσεις. 

Β. Τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 

ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 

προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19». 

 

Αναλυτικότερα: 

Στο πλαίσιο της παροχής των παραπάνω συμβουλευτικών υπηρεσιών θα διερευνηθεί και 

αποτυπωθεί το μοντέλο «Έξυπνης Πόλης» για το Δήμο Δράμας καθώς και ο Οδικός Χάρτης 

(σχέδιο δράσης), οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και το οργανωτικό/λειτουργικό μοντέλο για 

την υλοποίησή του. 

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας 

αφορούν: 

● Προσδιορισμός της έννοιας και των χαρακτηριστικών της Έξυπνης Πόλης 

● Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Έξυπνης Πόλης 

● Συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

και υποδομών «Έξυπνης Πόλης» σε Δήμο Δράμας 

● Καταγραφή βέλτιστων εγχώριων και διεθνών πρακτικών 

● Αξιολόγηση δυνατότητας ενσωμάτωσης και αξιοποίησης επιλεγμένων βέλτιστων πρακτικών 

από το Δήμο Δράμας 

● Δημιουργία ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου 

Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη» 

● Εντοπισμός και αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης 

● Προτεινόμενη μεθοδολογία – κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη των στόχων 

 

Επιπρόσθετα, για τις υψηλά προτεραιοποιημένες δράσεις που θα είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτηθούν  στην Πρόσκληση ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο 

«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 

μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», θα συνταχθεί σχετικός φάκελος υποβολής 

αίτησης χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, οι απαιτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες 

υποστήριξης περιλαμβάνουν: 

 

▪ Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Έργου/Υποέργων 

▪ Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων υποβολής και έλεγχος πληρότητας 

φακέλου 

 



Οι ανωτέρω εξειδικευμένες υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των «γενικών 

υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» 

(άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

Οι υπηρεσίες / εργασίες υποστήριξης του Δήμου μπορούν να ανατεθούν από το Δήμο Δράμας 

έναντι αμοιβής, σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθόσον αφορούν σε εξειδικευμένες, 

πρωτότυπες, καινοτόμες και ιδιαίτερα σοβαρές ή ειδικής φύσεως δράσεις, που το συμφέρον του 

Δήμου επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα τα οποία 

αποδεδειγμένα, δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, 

λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων ανάλυσης και εφαρμογής του σχεδίου δράσης. 

 

Η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της Αρχής της 

Οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής της, ιδιαίτερα δε ως προς τα 

αναμενόμενα οφέλη για το κοινωνικό σύνολο του Δήμου μας. 

 

Η υλοποίηση του Έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στρατηγικό σχεδιασμό και 

στην εξειδίκευση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας ως “Έξυπνη 

Πόλη”» απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικότητες που δεν καλύπτονται από τα στελέχη του 

Δήμου και η οποία καθιστά υποχρεωτική τη συμβολή εξωτερικού, ανεξάρτητου και 

εξειδικευμένου γραφείου Συμβούλων. 

 

Επίσης, κρίνεται ιδιαίτερα επείγουσα εν όψει της υφιστάμενης δράσης χρηματοδότησης δράσεων 

Έξυπνων Πόλεων (Πρόσκληση Ατ08) από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» από το 

Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Αντικείμενο της αιτούμενης υπηρεσίας είναι η παρουσίαση εξειδικευμένης μελέτης για τον 

σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και την υλοποίηση πρότασης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και 

δράσεων που θα μετασχηματίσουν το Δήμο Δράμας, ως «Έξυπνη Πόλη» (Smart City). 

 

Ειδικά το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά: 

 

● Συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και υποδομών «Έξυπνης Πόλης» σε Δήμο Δράμας 

Θα γίνει συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και 

επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου Δράμας αναφορικά με τους 

τομείς  εφαρμογής της «Έξυπνης Πόλης» (Έξυπνη Κινητικότητα (Smart Mobility), Έξυπνη 

οικονομία (Smart Economy), Έξυπνοι άνθρωποι (Smart People), Έξυπνη Διακυβέρνηση 

(Smart Government), Έξυπνο Περιβάλλον (Smart Environment), Έξυπνη Διαβίωση (Smart 

Living) κ.λπ.). 

● Καταγραφή καλών πρακτικών (best practices) Έξυπνης Πόλης σε άλλους Δήμους.  

Θα καταγραφούν παραδείγματα πόλεων καλών πρακτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

υποδομών Έξυπνων Πόλεων άλλων κρατών (σε Ελλάδα και Εξωτερικό). 

● Δημιουργία Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.  

Το σχέδιο αυτό συγκροτεί στην ουσία έναν οδικό χάρτη υλοποίησης συγκεκριμένων 

ενεργειών, έργων και πρωτοβουλιών καθώς και απαιτούμενες οργάνωσης-στελέχωσης για 

το Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη». Το σχέδιο θα 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προτεραιοποίηση δράσεων καθώς και μοντέλο οργάνωσης 

και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Το Σχέδιο Δράσης δεν θα περιλαμβάνει αναλυτική 



διαστασιολόγηση – κοστολόγηση της κάθε δράσης αλλά πιθανά στοιχεία – παραδείγματα 

κόστους από σχετικά προϊόντα-υπηρεσίες-λύσεις αλλά και υλοποιήσεις από άλλους 

Δήμους ώστε να υπάρχει (εφόσον είναι εφικτό) όσο τον δυνατόν καλύτερη εκτίμηση 

κόστους. 

● Εντοπισμός και αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης. 

Θα καταγραφούν όλα τα υφιστάμενα (ενεργά) και αναμενόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης. Επίσης θα αναλυθούν όλα τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  για την υλοποίηση του σχεδίου. 

● Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης σε Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».  

Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 

ΑΤ08 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 

συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 

πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». Το αντικείμενο της αίτησης 

χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει δράσεις στον τομέα ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

 

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Τα τελικά παραδοτέα του Αναδόχου θα είναι: 

Παραδοτέο 1 : 

● Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

υποδομών «Έξυπνης Πόλης» σε Δήμο Δράμας. 

● Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών (best practices) σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Παραδοτέο 2: 

● Δημιουργία ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου 

Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη». 

● Εντοπισμός και αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης. 

 

Παραδοτέο 3: 

● Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων και Αναφορά Ελέγχου Φακέλου Αίτησης προς υποβολή 

σε Πρόσκληση ΑΤ08 προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 
 

 

Δράμα 16.12.2020 

 

Συντάχθηκε 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

Προγραμματισμού , Ανάπτυξης & Οργάνωσης  

 

 

 

 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου 

Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. 
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Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

 

 

 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Βαθμό Α΄ 

 

 

 



ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρεχομένης υπηρεσίας είναι οι εργασίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στην εξειδίκευση δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Δράμας ως «Έξυπνης 

Πόλης» (“Smart City”). Προϋπολογισμός: 20.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 24.800,00 

ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της ανάθεσης των εργασιών θα γίνουν σύμφωνα με τις εξής 

διατάξεις: 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει. 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08- 06-

2006), όπως ισχύει. 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει. 

 Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010), όπως ισχύει. 

 Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011), 

όπως ισχύει. 

 Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013), όπως ισχύει. 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-06-

2014), όπως ισχύει.  

 Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016), 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016), 

όπως ισχύει. 

 Της υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017). 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 

2. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Η Τεχνική Έκθεση 

 

AΡΘΡΟ 4: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

α. Να διαθέτει ISO9001:2015 σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 



 

β. Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση: 

 τουλάχιστον ενός (1)  συναφούς έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακού 

μετασχηματισμού Δήμου σε Έξυπνη Πόλη την τελευταία 3ετία. 

 τουλάχιστον ενός (1) έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης σε εθνικό πρόγραμμα για ΟΤΑ ή Νομικό Πρόσωπο ΟΤΑ την τελευταία 

3ετία. 

Για την πιστοποίηση της παραπάνω εμπειρίας στα παραπάνω έργα ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκομίσει ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ή Αποφάσεις/Συμβάσεις Ανάθεσης μαζί με 

σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/86 (έκδοσης από το gov.gr) ή όποιου άλλου 

αποδεικτικού για επιτυχή ολοκλήρωση. 

 

γ.  Να ορίσει ως Επικεφαλής της Ομάδας Έργου (Project Manager) στέλεχος που θα διαθέτει 15ετή 

τουλάχιστον εμπειρία σε διεύθυνση/διοίκηση (Project Director/Manager) έργων παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Για την πιστοποίηση της παραπάνω εμπειρίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:  

 αναλυτικό βιογραφικό του προτεινόμενου Project Manager 

 σχετικό κατάλογο τουλάχιστον δέκα (10) συμβουλευτικών έργων ΤΠΕ της τελευταίας 

15ετίας στο οποίο ο προτεινόμενος είχε ρόλο Project Director/Manager (με αναφορά σε 

τίτλο έργου, Φορέα Υλοποίησης, Θέση του στο έργο, Πελάτη, Τελικού Δικαιούχου,  

Φορέα -Πελάτη-, ημερομηνίας έναρξης, ημερομηνίας λήξης) και  

 σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (έκδοσης από το gov.gr) ή όποιου άλλου 

αποδεικτικού για τη δηλούμενη συμμετοχή του στα παραπάνω έργα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5°: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μέχρι 30/4/2021 από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

Τα Συμβατικά Παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους έχουν ως εξής: 

Παραδοτέο 1 (Π1): 

 Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

υποδομών «Έξυπνης Πόλης» σε Δήμο Δράμας 

 Καταγραφή βέλτιστων πρακτικών (best practices) σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Το Παραδοτέο 1 θα παραδοθεί μέχρι 12/3/2021. 

 

Παραδοτέο 2 (Π2): 

 Δημιουργία ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για το Ψηφιακό Μετασχηματισμό του 

Δήμου Δράμας ως «Έξυπνη Πόλη» 

 Εντοπισμός και αξιολόγηση πηγών χρηματοδότησης. 

Το Παραδοτέο 2 θα παραδοθεί μέχρι 30/4/2021.  

 

Παραδοτέο 3 (Π): 

● Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργων και Αναφορά Ελέγχου Φακέλου Αίτησης προς υποβολή 

σε Πρόσκληση ΑΤ08 προγράμματος ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Το Παραδοτέο 3 θα παραδοθεί μέχρι 12/3/2021.  

 

Το περιεχόμενο των παραπάνω παραδοτέων αναλύεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 6°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 



Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση 

των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας για την προστασία 

του προσωπικού του, κ.λπ. 

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μετά από σχετική απόφαση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου θα καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας 

έκπτωτο τον Ανάδοχο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

 

Έως ότου ο Ανάδοχος συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στο νόμο και τις λοιπές απαιτήσεις, δεν 

θα μπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7°: ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το 

Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Δήμου Δράμας. 

 

Παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας Δράμας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις υποχρεώσεις, η Υπηρεσία μπορεί να προτείνει 

την απόρριψη του Αναδόχου ή την κατά περίπτωση βελτίωση των συνθηκών.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 

σε περιστάσεις για τις οποίες ο 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 9ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Οι τιμές είναι κατ’ αποκοπή συνδεόμενες με αντίστοιχες κατ’ αποκοπή υπηρεσίες και δεν 

υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και 

αμετάβλητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί την 

οικονομική του προσφορά. 

Για την είσπραξη της αμοιβής ο Ανάδοχος θα υποβάλλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

Το ποσό της αμοιβής θα καταβληθεί ως εξής: 

● 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ με την παραλαβή του Παραδοτέου 1 

● 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ με την παραλαβή του Παραδοτέου 2 

● 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ με την παραλαβή του Παραδοτέου 3 



Προϋπόθεση για τις παραπάνω πληρωμές αποτελεί η παραλαβή των παραπάνω Παραδοτέων 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

 

Με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ο Εντολέας οφείλει να καταθέσει 

το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Εντολοδόχο. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 11°: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η έκπτωση του Αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο Δράμας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

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

ισχύουσες διατάξεις. Δικαστήρια αρμόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα του νομού 

Δράμας. 

 

 

 

Δράμα 16.12.2020 

 

Συντάχθηκε 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

Προγραμματισμού , Ανάπτυξης & Οργάνωσης  

 

 

 

 

Αικατερίνη Ιωσηφίδου 

Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

 

 

 

Νικόλαος Ευαγγελίδης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Βαθμό Α΄ 
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