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ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν υπθρεςία: «Παροχι 
υπθρεςιών ςυμβοφλου για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ “BLUEISLANDS”» ςτο 
πλαίςιο υλοποίθςθσ του διακρατικοφ Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ 
INTERREG MED 2014-2020. 
 

Β1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED  

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά τθν παροφςα προγραμματικι περίοδο μζςω τθσ Ρολιτικισ 

Συνοχισ που εφαρμόηει ςτοχεφει ςτθν εξομάλυνςθ των διαφορϊν ανάμεςα ςτα επίπεδα 

τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ διάφορεσ Ευρωπαϊκζσ περιφζρειεσ. Με τθν 

πολιτικι αυτι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ γίνεται πιο καινοτόμα, πιο βιϊςιμθ και χωρίσ 

αποκλειςμοφσ.  

Ραρά το ότι θ πλειονότθτα των κεφαλαίων που διατίκενται για τθν άμβλυνςθ των 

προαναφερκζντων ανιςοτιτων πραγματοποιείται ςε εκνικό επίπεδο, θ ΕΕ και τα κράτθ 

μζλθ τθσ κεωροφν ότι και θ διαςυνοριακι ςυνεργαςία μπορεί να παίξει ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ.  

Στο Ρρόγραμμα INTERREG MED ςυμμετζχουν 13 χϊρεσ ςτο πλαίςιο ενόσ υπερεκνικοφ 

Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ για τθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Ο διεκνισ 

χαρακτιρασ του Ρρογράμματοσ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ να λφςουν 

προβλιματα που υπερβαίνουν τα ςφνορά τουσ και να προωκιςουν οικονομίεσ χαμθλϊν 

εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, τθν προςταςία φυςικϊν και πολιτιςμικϊν πόρων και 

να ενδυναμϊςουν τθν καινοτομία.  

Ο κφριοσ ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ είναι θ προϊκθςθ μιασ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ για τθν 
περιοχι τθσ Μεςογείου, ενκαρρφνοντασ καινοτόμεσ ιδζεσ και πρακτικζσ, κακϊσ και τθν 
ςυνετι χριςθ των διακζςιμων πόρων, υποςτθρίηοντασ τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ μζςα 
από μια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτθν περιφερειακι ςυνεργαςία. 
 
ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ BLUEISLANDS  

Το πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ των αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί ζνα γενικότερο πρόβλθμα 

ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Συγκεκριμζνα όμωσ οι περιοχζσ ι και χϊρεσ με νθςιωτικό 

χαρακτιρα αντιμετωπίηουν αυτό το πρόβλθμα ςε μεγαλφτερο βακμό λόγω ςυνικωσ και 

του τουριςτικοφ χαρακτιρα που ζχουν και ςυνεπϊσ τθσ μεγάλθσ εποχιακισ παραγωγισ 

αποβλιτων.  

Το ετιςιο μαηικό τουριςτικό κφμα προσ τθ Μεςόγειο, επικεντρϊνεται ςε μεγάλο βακμό ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα, κζτει μεγάλο βάροσ ςτισ τοπικζσ υποδομζσ, ειδικά ςτθν 

περίπτωςθ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςτα νθςιά. Είναι ςφνθκεσ πολλά νθςιά τθσ 

Μεςογείου να φιλοξενιςουν κατά τθ κερινι περίοδο ζνα πολφ μεγαλφτερο πλθκυςμό από 

τον μόνιμο πλθκυςμό τουσ. Οι τοπικζσ αρχζσ αντιμετωπίηουν μια ςυχνά ανυπζρβλθτθ 

πρόκλθςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολλαπλισ παραγωγισ αποβλιτων που προκφπτει. 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “BLUEISLANDS” 
 





Ραρόλο που είναι γνωςτό και επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, θ εποχικι διακφμανςθ τθσ 

παραγωγισ αποβλιτων ςτισ νθςιωτικζσ οικονομίεσ δεν ζχει ακόμθ κακοριςτεί ςωςτά και 

δεν ζχουν προςδιοριςτεί ςαφϊσ οι κοινωνικοοικονομικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνζπειεσ 

τθσ, οι οποίεσ όπωσ γνωρίηουμε είναι αρκετά ςοβαρζσ, δεδομζνου ότι οι ζντονεσ 

διακυμάνςεισ ςτθν παραγωγι των αποβλιτων κζτουν ςε κίνδυνο τθν ομαλι 

λειτουργικότθτα κάκε ςυςτιματοσ, πόςο μάλλον των νθςιωτικϊν, τα οποία βαςίηονται ςε 

μεμονωμζνεσ / απομονωμζνεσ λφςεισ.  

Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, το 15% του πλθκυςμοφ ηει ςε νθςιά, ποςοςτό που είναι 

μεγαλφτερο από αυτό των άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν και μπορεί να ςυγκρικεί μόνο με το 

αντίςτοιχο τθσ Ιταλίασ (12%). Τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα νθςιά ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων αφοροφν ςε πλθκϊρα παραγόντων, όπωσ ςτθν ζλλειψθ 

κατάλλθλων υποδομϊν, ςτισ εποχιακζσ διακυμάνςεισ του πλθκυςμοφ που αντανακλάται 

ςτθν παραγωγι αποβλιτων, ςτισ ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, ςτθν ευαιςκθςία 

των οικοςυςτθμάτων, ςτθν ζλλειψθ επαρκοφσ γθσ, ςτθν ανεπάρκεια αποκεμάτων νεροφ, 

ςτθ ρφπανςθ των υπόγειων υδάτων και ςτθ δαπανθρι μεταφορά των ανακυκλϊςιμων 

ςτθν θπειρωτικι χϊρα όπου υπάρχουν κζντρα ςυλλογισ. Από τθν άλλθ πλευρά, κακϊσ ο 

τουριςμόσ είναι θ κφρια οικονομικι δραςτθριότθτα ςτα νθςιά, θ ορκολογικι διαχείριςθ 

των αποβλιτων (που ςυνικωσ αντικατοπτρίηεται ςτθν κακαριότθτα των ακτϊν και των 

οδϊν) αποτελεί πρόκλθςθ και αποτελεί βαςικι παράμετρο που επθρεάηει τθν επιλογι 

τουριςτικοφ προοριςμοφ των τουριςτϊν για διακοπζσ.  

Το ζργο BLUEISLANDS ςυγκεντρϊνει 14 εταίρουσ από 8 χϊρεσ (που αντιπροςωπεφουν 
νθςιά περιςςότερα από τα 2/3 τθσ Μεςογείου) και ζχει ςαν κφριο ςκοπό τθ μελζτθ των 
διακυμάνςεων ςτο νθςιωτικό πλθκυςμό λόγω τουριςμοφ και κατ’ επζκταςθ ςτον όγκο 
παραγωγισ των αποβλιτων. Στόχοσ του ζργου είναι να αναπτυχτοφν αποτελεςματικοί 
τρόποι για τθν πρακτικι άμβλυνςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων, κοινωνικοοικονομικϊν και 
περιβαλλοντικϊν που απορρζουν από τθ ςθμαντικι διακφμανςθ τθσ παραγωγισ 
αποβλιτων που παρατθρείται ςτα νθςιά τθσ Μεςογείου κατά τθν τουριςτικι περίοδο. 
Επιπρόςκετα μζςω τθσ ςυνδυαςμζνθσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ ςυμβολισ των 
ςυμμετεχόντων, το ζργο επιδιϊκει να επιτφχει τθν ενίςχυςθ των ςυντονιςμζνων 
ςτρατθγικϊν μεταξφ εδαφϊν ςε επίπεδο Μεςογείου, προσ υποςτιριξθ του υπεφκυνου και 
βιϊςιμου τουριςμοφ. 
Το ζργο «BLUEISLANDS» εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα Διαπεριφερειακισ Συνεργαςίασ 
INTERREG MED, ζχει διάρκεια 36 μινεσ, με αρχικό ςυνολικό προχπολογιςμό 
2.755.320,41€, με το Διμο Μυκόνου να ζχει εξαςφαλίςει κατ αρχιν χρθματοδότθςθ ποςοφ 
των 122.374,80€. Ο προχπολογιςμό προζρχεται κατά 85% από Ευρωπαϊκοφσ Ρόρουσ 
(ΕΤΡΑ) και κατά 15% από Εκνικοφσ Ρόρουσ (ΡΔΕ). 
Θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου: 01-11-2016. 
Θμερομθνία λιξθσ: 31-10-2019. 

 

Β2: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων 
ενεργειϊν και δράςεων του ζργου BLUEISLANDS, ζτςι όπωσ αυτζσ απορρζουν από το 
εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του ζργου. Συγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα 
αναλάβει να υλοποιιςει τα ακόλουκα: 

Δράςθ 1.1.2: Σεχνικι υποςτιριξθ ςτο Διμο Μυκόνου για τισ Σεχνικζσ υναντιςεισ του 
ζργου 

Κατά τθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει το Διμο Μυκόνου ςτθ 
ςυμμετοχι του ςτισ Τεχνικζσ Συναντιςεισ του ζργου, με τθν εκπόνθςθ παρουςιάςεων και 
τθν ςυγγραφι αναφορϊν για κάκε ςυνάντθςθ ξεχωριςτά 





Παραδοτζο 1.1.2 (Π1.1.2): Αναφορζσ Σεχνικών υναντιςεων, μία για κάκε ςυνάντθςθ 
 

Δράςθ 1.3.1: Σεχνικι υποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο του φυςικοφ και 
οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου 

Κατά τθ ςυγκεκριμζνθ ενζργεια ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει το Διμο Μυκόνου ςτο 
ςυντονιςμό και τθ διαχείριςθ του ςυνολικοφ ζργου. Με αυτόν τον τρόπο κα εξαςφαλιςτεί 
θ ορκι και ζγκαιρθ εφαρμογι των δραςτθριοτιτων και θ επίτευξθ των ενδιάμεςων και 
τελικϊν αποτελεςμάτων, τόςο των διοικθτικϊν όςο και των τεχνικϊν. Επιπλζον, ο 
Ανάδοχοσ κα είναι  υπεφκυνοσ για τθν κακθμερινι υλοποίθςθ του ζργου, κα ςυμμετζχει 
ςτισ ςυναντιςεισ που κα κακοριςτοφν, κακϊσ και κα παρζχει υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια 
του ζργου ςε κζματα διοίκθςθσ.  

Παραδοτζο 1.3.1 (Π1.3.1): Σακτικζσ και ζκτακτεσ αναφορζσ προόδου και αξιολόγθςθσ 
(progress reports) του ζργου. 

 

Δράςθ 2.3.5: Δελτία Σφπου και Newsletters 

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με Ανακζτουςα Αρχι κα αναλάβει τθν ςυγγραφι και ζκδοςθ 
Δελτίων Τφπου, τα οποία και κα αποςτζλλει τόςο ςτον τοπικό όςο και εκνικό τφπο προσ 
δθμοςίευςθ. Επιπλζον αναλαμβάνει τθν ζκδοςθ του Newsletter του ζργου ςε εξαμθνιαία 
βάςθ και ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο εταίρο 

Παραδοτζο 2.3.5 (Π2.3.5):  Σζςςερα (4) Δελτία Σφπου και Newsletters 
 
 

Δράςθ 2.3.6: Σοπικι δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ του κοινοφ  
Υλοποίθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ του κοινοφ για τουσ ςκοποφσ και 
τα αποτελζςματα του ζργου, μζςω των τοπικϊν ΜΜΕ (δελτία τφπου, καταχωριςεισ κλπ)  

Παραδοτζο 2.4.6 (Π2.3.6): Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 
Δράςθ 2.4.1: Σοπικι ενθμερωτικι θμερίδα (Opening Day Campaign)  
Διοργάνωςθ μίασ (1) τοπικισ ενθμερωτικισ θμερίδασ θ οποία κα ςτοχεφει ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ των φορζων και ενδιαφερόμενων μελϊν οι οποίοι εμπλζκονται ςτθ  
διαχείριςθ ςτων απορριμμάτων ςτο Διμο Μυκόνου (φορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, 
ιδιϊτεσ κλπ). 

Παραδοτζο 2.4.1 (Π2.4.1): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 

Δράςθ 2.4.2: υνάντθςθ με φορείσ διαμόρφωςθσ πολιτικών 

Διοργάνωςθ μίασ (1) τοπικθσ ςυνάντθςθσ με διαμορφωτζσ πολιτικϊν/policy makers με 
ςτόχο τθν ενθμζρωςθ για τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματα του ζργου BLUEISLANDS. 

Παραδοτζο 2.4.2 (Π2.4.2): Ατηζντα και πρακτικά τθσ ςυνάντθςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

 

 





Δράςθ 2.5.2: Εμπλουτιςμόσ τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου/ αναφορά για τθν ςυνειςφορά 
ςτισ δράςεισ δθμοςιότθτασ του Προγράμματοσ  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει αναφορζσ για τθν ςυνειςφορά του ςε κείμενα και πλθροφορίεσ 
τόςο ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου όςο και ςτισ δράςεισ δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ. 

Παραδοτζο 2.5.2 (Π2.5.2): Εξαμθνιαία αναφορά δράςτθριοτιτων 

 

Δράςθ 2.6.1: υμμετοχι και παρουςίαςθ ςε εκδθλώςεισ άλλων προγραμμάτων MED 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςε εκδθλϊςεισ άλλων 
προγραμμάτων MED, όπωσ αυτά κα ορίηονται ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο. 

Παραδοτζο 2.6.1 (Π2.6.1): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 2.6.2: υμμετοχι και παρουςίαςθ ςε εκδθλώςεισ άλλων προγραμμάτων με 
ςυναφι κεματικά αντικείμενα (Σουριςμόσ και Διαχείριςθ Απορριμάτων) 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςε εκδθλϊςεισ άλλων 
προγραμμάτων με ςυναφι κεματικά αντικείμενα (Τουριςμόσ και Διαχείριςθ 
Απορριμάτων), όπωσ αυτά κα ορίηονται ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο. 

Παραδοτζο 2.6.2 (Π2.6.2): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 2.6.3: υμμετοχι και παρουςίαςθ ςε λοιπζσ εκδθλώςεισ (ενδεικτικά EU Maritime 
Day, the Mediterranean Coast Day, Interreg Europe, Open Days) 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςε λοιπζσ εκδθλϊςεισ, 
όπωσ αυτά κα ορίηονται ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο. 

Παραδοτζο 2.6.3 (Π2.6.3): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 2.7.1: υνεργαςία με δράςεισ δθμοςιότθτασ και κεφαλαιοποίθςθσ ςε ζργα 
Horizontal MED  

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυνεργαςία που κα προκφψει ςε ζργα 
Horizontal MED με δράςεισ δθμοςιότθτασ και κεφαλαιοποίθςθσ, όπωσ αυτά κα ορίηονται 
ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο και τθν Αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι. 

Παραδοτζο 2.7.1 (Π2.7.1): Ατηζντα και πρακτικά κάκε εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 2.8.1: Δελτία Σφπου και άρκρα δθμοςιευμζνα ςε ςχετικά περιοδικά ι άλλο 
ζντυπο μζςο  

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με Ανακζτουςα Αρχι κα αναλάβει τθν ςυγγραφι και ζκδοςθ 
Δελτίων Τφπου και άρκρων ςε ςχετικά περιοδικά ι άλλο ζντυπο μζςο που κα υποδείξει θ 
Ανακζτουςα Αρχι. 





Παραδοτζο 2.8.1 (Π2.8.1):  Σζςςερα (4) Δελτία Σφπου και δφο (2) άρκρα ςε ςχετικά 
περιοδικά ι άλλο ζντυπο μζςο που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 
Δράςθ 2.9.1: Σοπικι ενθμερωτικι εκδιλωςθ ςτο τζλοσ τθσ φάςθσ μελζτθσ του ζργου 
Διοργάνωςθ μίασ (1) τοπικισ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ ςτο Διμο Μυκόνου που ςτόχο κα 
ζχει τθν ενθμζρωςθ των ομάδων ςτόχων για τα αποτελζςματα και τουσ ςτόχουσ του ζργου, 
κακϊσ και για τθ διάχυςθ των επιτευγμάτων του. Σκοπόσ τθσ εκδιλωςθσ κα είναι θ 
προϊκθςθ του ζργου και θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Παραδοτζο 2.9.1 (Π2.9.1): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 2.9.2:  υμμετοχι ςτο Ενδιάμεςο υνζδριο (Mid Term Conference) 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςτο Mid Term 
Conference, όταν αυτό οριςτεί ςε ςυνεργαςία με τον Επικεφαλισ Εταίρο και το λοιπό 
εταιρικό ςχιμα. 

Παραδοτζο 2.9.2 (Π2.9.2): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 2.9.3: υμμετοχι ςτθν Σελικι Εκδιλωςθ ςτθν Κφπρο 

Ο Ανάδοχοσ κα υποςτθρίξει τον Διμο Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςτθν Τελικι Εκδιλωςθ 
που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κφπρο, όταν αυτι οριςτεί από τον Επικεφαλισ Εταίρο ςτο 
τζλοσ του ζργου BLUEISLANDS. 

Παραδοτζο 2.9.3 (Π2.9.3): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ ςυμμετεχόντων 
και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 2.10.1: Καμπάνια ενθμζρωςθσ των τουριςτών 

Διοργάνωςθ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ για τουσ τουρίςτεσ ςτο Διμο όδου. Ο Ανάδοχοσ 
είναι υπεφκυνοσ να διοργανϊςει  μια ενθμερωτικι εκςτρατεία ςτο Διμο Μυκόνου για τθν 
ενθμζρωςθ των τουριςτϊν που επιςκζπτονται το Διμο ςχετικά με το ζργο και τουσ 
ευρφτερουσ ςτόχουσ του. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ διοργάνωςθ και 
διεξαγωγι τθσ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ ςε διαχειριςτικό, τεχνικό και επιςτθμονικό 
επίπεδο. 

Παραδοτζο 2.10.1 (Π2.10.1): Ατηζντα και πρακτικά τθσ εκδιλωςθσ, λίςτεσ 
ςυμμετεχόντων και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα 
αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 3.3: Εκπόνθςθ ζκκεςθσ αναφορικά με τον χαρακτθριςμό και τθν διαχείριςθ 
αποβλιτων (Παραδοτζα 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 και 3.3.4) 

Κάκε νθςί- εταίροσ κα προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ μιασ ζκκεςθσ ςχετικά με τον 
χαρακτθριςμό και τθν διαχείριςθ των αποβλιτων κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ωσ ςυνζπεια 
τθσ εποχιακισ διακφμανςθσ των αποβλιτων ςε ςχζςθ με τθν προςζλευςθ των τουριςτϊν 
ςε 3 επιλεγμζνεσ περιοχζσ, ηϊνεσ επιρροισ.  





Θ ευκφνθ του αναδόχου αφορά ςτθν υλοποίθςθ όλων των ενεργειϊν που απαιτοφνται 
προκειμζνου να ςυνταχκεί από τον Διμο Μυκόνου θ Ζκκεςθ Χαρακτθριςμοφ των 
Αποβλιτων (WCS) για τθν Μφκονο ςτισ επιλεγμζνεσ περιοχζσ- ηϊνεσ επιρροισ ςτισ 3 
παραλίεσ που ζχουν επιλεγεί. 

O ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ςυγκζντρωςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων από 
ςυγκεκριμζνεσ ηϊνεσ ςτισ 3 παραλίεσ που ζχουν επιλεγεί (Φωκός, Μερχιά, Πλατύς Γιαλός) 
ςε μθνιαία βάςθ και με ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία που ζχει οριςτεί από τον επικεφαλισ 
εταίρο ϊςτε τα αποτελζςματα που κα προκφψουν να είναι προσ ςυνολικι αξιοποίθςθ από 
το ζργο να είναι ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα αποτελζςματα των άλλων εταίρων-νθςιϊν 
του προγράμματοσ. 

Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και ανάλυςθ πρωτογενϊν 
και υφιςτάμενων δεδομζνων αναφορικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (αρικμόσ και 
χωρθτικότθτα κάδων, ςυχνότθτα αποκομιδισ, χϊροι παραγωγισ αποβλιτων, ποςοτικά και 
ποιθτικά χαρακτθριςτικά αποβλιτων, ερωτθματολόγιο ςχετικά με χαρακτθριςτικά (χϊρα 
προςζλευςθσ, θλικία, φίλο κ.α) των τουριςτϊν) ςτισ τρεισ ηϊνεσ επιρροισ ςτισ παραλίεσ 
του Διμου Μυκόνου που ζχουν επιλεγεί ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ, ανά μινα 
κατά τθν διάρκεια του ζτουσ ζωσ τον Νοζμβριο του 2018. 

Θα γίνει αξιολόγθςθ τθσ ςφνκεςθσ των παραγόμενων αποβλιτων δθλαδι οι πθγζσ 
δθμιουργίασ των απορριμμάτων, θ ςυχνότθτα, ο τφποσ και οι όγκοι κα ςυςχετιςτοφν με 
τον όγκο των τουριςτϊν που επιςκζπτονται τισ ςυγκεκριμζνεσ παραλίεσ κάκε μινα, 
οδθγϊντασ ζτςι ςε ςυμπεράςματα και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εφαρμογι μιασ 
ορκισ διαχείριςθσ των απορριμμάτων και τθν αντιμετϊπιςθ των εποχιακϊν 
διακυμάνςεων.  

Με βάςθ τθν  εκτίμθςθ και ανάλυςθ τθσ ςφνκεςθσ των παραγόμενων αποβλιτων κα 
προκφψει ο κακοριςμόσ των κατάλλθλων εργαλείων κακϊσ και τθσ ςυχνότθτασ ςυλλογισ 
των απορριμμάτων και τθ δθμιουργία μεκόδων επεξεργαςίασ των αποβλιτων ςε κάκε 
ςυμμετζχουςα περιοχι. 

Θ ζκκεςθ που κα προκφψει κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ κοινισ 
μεκοδολογίασ του ζργου όπωσ ζχει οριςτεί ςφμφωνα με το κοινι μεκοδολογία κακϊσ και 
όποιων αλλαγϊν ζχουν ςυμφωνθκεί και εγκρικεί κατά τθν διάρκεια των τεχνικϊν 
ςυναντιςεων του προγράμματοσ και κα πρζπει να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 
Επικεφαλισ Εταίρου ωσ προσ το περιεχόμενο και τθν πλθρότθτά τθσ.  

Θ ζκκεςθ κα ςυνταχκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα που αποτελεί τθν επίςθμθ γλϊςςα εργαςίασ 
του ζργου, ενϊ εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο για τισ ανάγκεσ του ζργου ι τθσ 
Ανακζτουςασ αρχισ, μπορεί να ηθτθκεί μία ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων τθσ μελζτθσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα δεδομζνα που κα μετρθκοφν / υπολογιςτοφν είναι τα παρακάτω: 

 Δθμοτικά απόβλθτα, κατά βάροσ και τφπο (ςφνκεςθ) όπωσ ορίηεται ςτο Τεχνικό 

Εγχειρίδιο (TΕ) που ζχει ςυντάξει ο επικεφαλισ εταίροσ ι όπωσ ζχει τροποποιθκεί-

εγκρικεί από τισ τεχνικζσ επιτροπζσ του προγράμματοσ. 

 Ανκρϊπινθ Ραρουςία, δθλαδι αρικμόσ, μορφι τουριςμοφ (πολιτιςτικόσ, 

καταδυτικόσ, γαςτρονομικόσ, περιπατθτικόσ, ντόπιοσ κ.α) και δθμογραφικά 

ςτοιχεία (θλικία και φφλο) ςε όλεσ τθσ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ και κακ' όλθ τθ 

διάρκεια τθσ δειγματολθψίασ. 

Α. Τα δθμοτικά απόβλθτα κα μετρθκοφν με τθν εφαρμογι τθσ πρότυπθσ μεκόδου δοκιμϊν 
για τον προςδιοριςμό τθσ ςφνκεςθσ των μθ επεξεργαςμζνων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, 
D5231 – 92 (ανακεωρθμζνο 2008) ) / Standard Test Method for Determination of the 
Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste, D5231 – 92 (Reapproved 2008). 
Επιγραμματικά αναφζρεται ότι για όλα τα απόβλθτα κα γίνεται ο διαχωριςμόσ ςε όλεσ τισ 





απαραίτθτεσ κατθγορίεσ (π.χ. βιοαπόβλθτα, χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, ζντυπο χαρτί, 
εφθμερίδεσ κ.λπ.), και ζπειτα κα πραγματοποιείται μζτρθςθ του βάρουσ με ειδικοφσ 
ηυγοφσ. Πλθ θ διαδικαςία κα αποτυπϊνεται αναλυτικά ςε θμερολόγιο με φωτογραφικό 
υλικό (για όλεσ τισ περιοχζσ και όλουσ τουσ μινεσ). 

B. Θ ανκρϊπινθ παρουςία (αρικμόσ) κα μετρθκεί: 

α. ςυλλζγοντασ κακθμερινά αναλυτικά δεδομζνα ςτισ υπό μελζτθ περιοχζσ επιρροισ 
(αρικμό και χαρακτθριςτικά πελατϊν, πλθρότθτεσ, διατροφικζσ ςυνικειεσ κ.λπ.) 

β. πραγματοποιϊντασ δθμοςκόπθςθ δφο φορζσ τθν θμζρα ςε τυχαίο δείγμα των παρόντων 
ατόμων καλφπτοντασ ζνα ποςοςτό τουλάχιςτον 5% του πλθκυςμοφ. 

Βαςικά βιματα: 

 Ταυτοποίθςθ των ηωνϊν και των πθγϊν παραγωγισ αποβλιτων (κάδοι, πθγζσ 

δθμιουργίεσ αποβλιτων (πχ εςτιατόρια, καφετζριεσ, ξενοδοχεία κ.α), των 

μζςων και τθσ ςυχνότθτασ ςυλλογισ αποβλιτων κλπ. 

 Δθμιουργία των ςχετικϊν χαρτϊν ςε επεξεργάςιμθ μορφι. 

 Εκτίμθςθ του χρονοδιαγράμματοσ δειγματολθψίασ. 

 Ενθμζρωςθ όλων των τοπικϊν και ιδιωτικϊν επιχειριςεων, εφόςον υπάρχουν 

ςτθν ηϊνθ επιρροισ. 

 Εκτζλεςθ εβδομαδιαίων δειγματολθψιϊν ανά μινα ζωσ τον Νοζμβριο 

 Συμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου ςχετικά με τουσ τουρίςτεσ 

 Ραροχι υπθρεςίασ για τθν προετοιμαςία τθσ ζκκεςθσ αναφορικά με τον 

χαρακτθριςμό και τθν διαχείριςθ αποβλιτων (WCS-Waste Characteristic Study) 

 

Παραδοτζο 3.3. Εκπόνθςθ ζκκεςθσ αναφορικά με τον χαρακτθριςμό και τθν διαχείριςθ 

αποβλιτων (Παραδοτζα 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 και 3.3.4) 

 

Δράςθ 4.2.1: Προπαραςκευαςτικι μελζτθ για τθν ζναρξθ των πιλοτικών δράςεων  

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ εταίρουσ οι οποίοι κα 
υλοποιιςουν πιλοτικζσ δράςεισ, κα ςυνειςφζρει με ςτοιχεία και δεδομζνα όπου αυτό 
απαιτθκεί. 

Παραδοτζο 4.2.1 (Π4.2.1): υμμετοχι ςτθν ςυγγραφι και ζκδοςθ τθσ 
προπαραςκευαςτικισ μελζτθσ για τισ πιλοτικζσ δράςεισ- Αναφορά πεπραγμζνων προσ 
τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Δράςθ 4.5.1: υμμετοχι ςτθν ςυγγραφι και ζκδοςθ τθσ τελικισ αναφοράσ για τισ 
πιλοτικζσ δράςεισ 

Με βάςθ τθν εφαρμογι των εργαλείων και μεκόδων που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του 
ζργου και τθν επακόλουκθ αξιολόγθςθ των ςχεδίων δράςθσ ςτισ περιοχζσ που 
ςυμμετζχουν, ςυντάςςεται μια τελικι ζκκεςθ, θ οποία προτείνει τα πιο αποτελεςματικά 
μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. Ο Ανάδοχοσ είναι 
υπεφκυνοσ να αξιολογιςει τθν αποτελεςματικότθτα του κάκε ςχεδίου δράςθσ, ζτςι όπωσ 
αυτό υλοποιικθκε, ςτο Διμο Μυκόνου. 

Παραδοτζο 4.5.1 (Π4.5.1): υμμετοχι ςτθν ςυγγραφι και ζκδοςθ τθσ τελικισ αναφοράσ 
για τισ πιλοτικζσ δράςεισ- Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 





Δράςθ 5.1.2: Διαδικτυακά ςεμινάρια για τα ςτελζχθ του Διμου και άλλουσ 
ενδιαφερόμενουσ 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ του Διμου Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι των 
ςτελεχϊν του αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων φορζων ςτα διαδικτυακά ςεμινάρια που 
κα υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια του ζργου με κεματικά αντικείμενα ςυναφι με το 
BLUEISLANDS. 

Παραδοτζο 5.1.2 (Π5.1.2): Αναφορά πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και λίςτα ςυμμετεχόντων 

 

Δράςθ 5.4: Τποςτιριξθ του Διμου για τθν ςυμμετοχι του ίδιου και άλλων 
ενδιαφερόμενων φορζων ςτα ςεμινάρια (workshops) που κα υλοποιθκοφν τόςο ςε 
περιφερειακό όςο και διαπεριφερειακό επίπεδο (Παραδοτζα 5.4.1,5.4.2,5.4.3 και 5.5.4) 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ του Διμου Μυκόνου ςτθ ςυμμετοχι του ςτα 
διαπεριφερειακά-περιφερειακά ςεμινάρια (workshops) τα οποία αναμζνεται να 
διοργανωκοφν κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου. Στόχοσ τουσ κα είναι θ διάδοςθ τθσ 
εμπειρίασ μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν, θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του 
ζργου και θ ενθμζρωςθ ςχετικά με τα ανεπτυγμζνα ςχζδια δράςθσ που δθμιουργικθκαν 
κατά τθ διάρκεια του ζργου. Επιπλζον, ο Αναδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυμμετοχι 
και εκπροςϊπθςθ του Διμου Μυκόνου και ςτισ ενθμερωτικζσ δράςεισ των υπόλοιπων 
εταίρων του ζργου, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ 
των απορριμμάτων και τθν υιοκζτθςθ των νζων πρακτικϊν που μελετικθκαν κατά τθ 
διάρκεια του ζργου. 

Παραδοτζο 5.4 (Παραδοτζα 5.4.1,5.4.2,5.4.3 και 5.5.4): Ατηζντα και πρακτικά των 
workshops, λίςτεσ ςυμμετεχόντων και φωτογραφικι τεκμθρίωςθ. Αναφορά 
πεπραγμζνων προσ τα αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Τποςτιριξθ των 
ενθμερωτικών δράςεων των εταίρων του ζργου. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ κα διενεργθκεί ανοιχτόσ θλεκτρονικόσ 
διαγωνιςμόσ και κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά αποκλειςτικά και μόνο 
βάςει ποιοτικών κριτθρίων και υπό δεδομζνθ τιμι. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί 
με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται, ςε ποςοςτό 85% από το ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΕΤΡΑ) και 15% από εκνικοφσ πόρουσ. Για τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία υπάρχει 
εγκεκριμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2018 και ςτουσ κωδικοφσ ΚΑ 
00-6142.0104 ενϊ κα βαρφνεται και ο οικείοσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2019.  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ που αναφζρκθκε πιο πάνω ανζρχεται ςτο ποςό των 
82.897,10 €, με τον ΦΡΑ 24% να είναι 19.895,30 €. Επομζνωσ, θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ 
υπθρεςίασ είναι 102.792,40 €. 
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Μύκονος 02-08-2018 

Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος ηης 

Δ/νζης 

Σ.Τ. Δήμοσ Μσκόνοσ 

 

 

Μιταήλ Σζιμπλάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25/2018 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α Περιγραφι 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ποςότθτα 

Σιμι 
Μονάδοσ 

Κακαρι 
Αξία 

1 

«Ραροχι υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ ςτθ ςχεδίαςθ 

και υλοποίθςθ των δράςεων 
του ζργου «BLUEISLANDS» 

εργαςία 1 82.897,10 82.897,10 

φνολο Κακαρισ Αξίασ 82.897,10 € 

Φ.Π.Α. 24% 19.895,30 € 

φνολο με Φ.Π.Α. 102.792,40 € 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Μύκονος 02-08-2018 

Ο Αναπληρωηής Προϊζηάμενος 

ηης Δ/νζης 

Σ.Τ. Δήμοσ Μσκόνοσ 

 

 

 

Μιταήλ Σζιμπλάκης 

Αρτιηέκηων Μητανικός  
 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25/2018 
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α Περιγραφι 
Μονάδα 

Μζτρθςθσ 
Ποςότθτα 

Σιμι 
Μονάδοσ 

Κακαρι 
Αξία 

1 

«Ραροχι υπθρεςιϊν 
υποςτιριξθσ ςτθ ςχεδίαςθ 

και υλοποίθςθ των δράςεων 
του ζργου «BLUEISLANDS» 

εργαςία 1   

φνολο Κακαρισ Αξίασ  

Φ.Π.Α. 24%  

φνολο με Φ.Π.Α.  
 

 
 
 
 

Θμερομθνία:…../……/2018 
 
 
 
 
Ο Ρροςφζρων, 
 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 25/2018 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

Άρκρο 1ο - Αντικείμενο 
Θ υπθρεςία αυτι αφορά τθν παροχι  υποςτιριξθσ ςτθ ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ των 
δράςεων του ζργου «BLUEISLANDS». 
 
Άρκρο 2ο – Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 
Θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα: 
- του ν. 4497/2016 (Α' 171)  Άρκρο 107 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147))» 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  
 του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 
3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 
 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
 Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 
114 Α). 
 Τθν με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/4.3.2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό 
Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5). 
  Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν..3731/2008 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου 
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”,  
 Του το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
- Τθν Υπουργικι Απόφαςθ με  Αρικμ. 57654/2017 «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».  
- Τθν Υπουργικι Απόφαςθ   του Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ με αρικμ.  
56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') με τθν οποία ρυκμίηονται οι  

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ “BLUEISLANDS” 
 





τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.). 
 
 
 
Άρκρο 3ο - υμβατικά ςτοιχεία. 
 Συμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
1. Θ διακιρυξθ τθσ δθμοπραςίασ. 

2. Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

3. Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

4. Θ Τεχνικι Ρεριγραφι – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

5. Ο ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ. 

 
 

Άρκρο 4ο -Σρόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. 

Θ τελικι επιλογι κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά 

αποκλειςτικά και μόνο βάςει ποιοτικών κριτθρίων και υπό δεδομζνθ τιμι. 

Άρκρο 5ο -Προχπολογιςμόσ ζργου 
Ο προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ ανζρχεται ενδεικτικά ςε 82.897,10 €, με τον ΦΡΑ 24% να 

είναι 19.895,30 €. Επομζνωσ, θ ςυνολικι δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ είναι 102.792,40 €.  

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται, ςε ποςοςτό 85% από το ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΕΤΡΑ) και 15% από εκνικοφσ πόρουσ. Για τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία υπάρχει 

εγκεκριμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2018 και ςτουσ κωδικοφσ ΚΑ 

00-6142.0104  ενϊ κα βαρφνεται και ο οικείοσ ΚΑ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 

ζτουσ 2019. 

 

Άρκρο 6ο - Εγγυιςεισ 
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ορίηεται ςε  ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) τθσ 

ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ από τθν Υπθρεςία δαπάνθσ, εξαιρουμζνου του Φ.Π.Α. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 

ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 
Άρκρο 7ο - Σρόποσ Πλθρωμισ  
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ, κα γίνεται τμθματικά με τθν 

εξόφλθςθ του 100% του εκάςτοτε τιμολογίου και  αφοφ υπογραφοφν τα ςχετικά 

πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ.  

Ο τελικόσ λογαριαςμόσ γίνεται μετά τθ διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ. 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/




Άρκρο 8ο -Ευκφνθ ανάδοχου 
Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 για τθν ποιότθτα τθσ 

υπθρεςίασ μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο κάκε είδουσ ζλεγχοσ που κα αςκθκεί από 

τθν Υπθρεςία, δεν απαλλάςςει κακόλου τον ανάδοχο από αυτι τθν ευκφνθ. 
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