
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                                               
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών                    Σίνδος,  29/7/2020
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών                                      ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 916

Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  13306
                   57400 Σίνδος.
Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία
Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 515)
Fax:  2310-586-849
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΔΡΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.350,72 €.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση

38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6) Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών.

7) Τα από 26-6-2020 έγγραφα σύμβασης και το υπ’ αριθ. 20REQ007031122/15-7-2020

Πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

8) Την  υπ’  αριθ.  881/23-7-2020 προηγούμενη  απόφαση  μας η οποία  έλαβε  μοναδικό

αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο Π.Σ. του Δήμου Δέλτα α/α 347/2020

ποσού  7.350,72 Ευρώ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.70.6142.005. Χρηματοδότηση: Ίδια

έσοδα-Τακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες κατάρτισης Σχεδίου Δράσης

για  την  διαχείριση  του  Θερμαϊκού  κόλπου  στα  γεωγραφικά  όρια  του  Δήμου  Δέλτα»,

προϋπολογισμού 5.928,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 7.350,72 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου

Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της  υπηρεσίας  με τίτλο «Υπηρεσίες κατάρτισης

Σχεδίου Δράσης για την διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου στα  γεωγραφικά όρια του

Δήμου Δέλτα», σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄.

H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ’  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 6Α
                     57 400 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλέφωνο: 2310783555
Fax:              2310783930
Email:          e.gabrihlidou@dimosdelta.gr

Υπηρεσία:
“Υπηρεσίες κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου

στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δέλτα”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η σκοπιμότητα της υπηρεσίας αυτής είναι η σύνταξη ενός προγράμματος αποκατάστασης,
αειφόρου διαχείρισης και αξιοποίησης του θαλάσσιου μετώπου  του δήμου Δέλτα  και της
θαλάσσιας περιοχής του εσωτερικού κόλπου του Θερμαϊκού στην περιοχή που ορίζεται από
την χερσαία πλευρά, από την εκβολή του Λουδία ποταμού  μέχρι το Καλοχώρι και από την
θαλάσσια πλευρά μέχρι του ορίου του διαύλου διέλευσης των πλοίων, προς και  από το
Λιμάνι της Θεσσαλονίκης και εκτός του θαλάσσιου αγκυροβολίου των εμπορικών πλοίων,
όπως  αυτό  καθορίζεται  από  τον  Γενικό  και  τον  Ειδικό  Κανονισμό  Λιμένα  του  Λιμένα
Θεσσαλονίκης  

Η εφαρμογή του σχεδίου θεωρείται υψίστης σημασίας  και αποβλέπει στην ανάπτυξη της
περιοχής  μέσω  της  ανάδειξης  του  θαλάσσιου  μετώπου  της,  την  βελτίωση  της
παραγωγικότητας  των  υφιστάμενων  αλιευτικών,  οστρακοαλιευτικών  και
οστρακοκαλλιεργητικών  δραστηριοτήτων  και  την  ανάπτυξη  άλλων  παράλληλων
δραστηριοτήτων.

Η υπηρεσία απαιτεί εξειδίκευση και γνώση του αντικειμένου προς εξέταση και μελέτη, η
οποία  δεν  δύναται  να  υποστηριχθεί  από  το  υφιστάμενο  προσωπικό  του  Δήμου  Δέλτα,
αφενός λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και αφετέρου λόγω μειωμένου αριθμού προσωπικού
του  Γραφείου Αδειοδοτήσεων,  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων,  Απασχόλησης  και
Τουρισμού. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συνδρομή έμπειρου και αξιόλογου Συμβούλου
Ανάπτυξης, με την ανάθεση της υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη.  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) άρθρο 1, η
τοπική αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του
δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102
του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας . Σύμφωνα με το άρθρο
102  του  Συντάγματος  1975  όπως  αυτό  αντικαταστάθηκε  με  τις  αναθεωρήσεις  του
1986/2001/2008, η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Μυλωνόπουλος, 2001:19). Για τη διοίκηση
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των  τοπικών  υποθέσεων  το  τεκμήριο  αρμοδιότητας  συντρέχει  υπέρ  των  οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης.  Ο Κώδικας  Δήμων και  Κοινοτήτων αναθέτει  στους οργανισμούς
τοπικής  αυτοδιοίκησης  πρώτου  βαθμού  αρμοδιότητες  που  αφορούν  τόσο  τη  διοίκηση
τοπικών υποθέσεων όσο και τη διοίκηση υποθέσεων που εντάσσονται στη σφαίρα κρατικών
αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, των οποίων όμως η άσκηση έχει ανατεθεί από το κράτος
στους δήμους και  τις  κοινότητες  (Αιτιολογική Έκθεση,  2006:11).  Οι  αρμοδιότητες  των
δήμων  και  κοινοτήτων  κατανέμονται  σε  επτά  τομείς  α)  ανάπτυξη,  β)  περιβάλλον,  γ)
ποιότητα ζωής,  δ)  απασχόληση,  ε)  κοινωνική  προστασία  και  αλληλεγγύη,  στ)  παιδεία,
πολιτισμός και αθλητισμός και ζ) πολιτική προστασία. Στους τομείς αυτούς οι πρωτοβάθμιοι
Ο.Τ.Α.  καλούνται  να  αναπτύξουν  τη  δράση  τους.  Οι  δημοτικές  και  κοινοτικές  αρχές
διευθύνουν  και  ρυθμίζουν  όλες  τις  τοπικές  υποθέσεις,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της
επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή
βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων  αυτών,  που  θέτει  το  άρθρο  75  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων,
περιλαμβάνεται και οι τομείς της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της απασχόλησης. Οι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού (δήμοι και κοινότητες) έχουν
την αρμοδιότητα να εκπονούν, να υλοποιούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα για την
ανάπτυξη των περιοχών τους, την προστασία του περιβάλλοντος και  της βελτίωσης της
απασχόλησης των δημοτών τους.

Η  Ελλάδα διαθέτει  μια  από  τις  μεγαλύτερες  σε  μήκος  ακτογραμμές  στην  Ευρώπη.  Οι
παράκτιες περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου που βρίσκονται εντός του Δήμου Δέλτα, είναι
φυσική κληρονομιά σημαντική για την διατήρηση της θαλάσσιας ζωής και της αειφόρου
παραγωγικής δραστηριότητας, αλλά και  τόπος αναψυχής, και έχουν σημαντικό ρόλο στην
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Στον Θερμαϊκό κόλπο παράγεται το 90% των μυδιών της παραγωγής της χώρας. Ειδικότερα
στην περιοχή του Δέλτα του Αξιού παράγεται σχεδόν το 72% της εθνικής παραγωγής με το
80% αυτού να εξάγεται. Στην περιοχή ανέκαθεν ασκείται και η παραδοσιακή αλιεία και η
οστρακοκαλλιέργεια-ειδικότερα  η  μυδοκαλλιέργεια  -με  άριστες  προοπτικές.  Η  ανωτέρω
δραστηριότητα  αποτελεί  το  κυρίως  εισόδημα  200  περίπου  οικογενειών  των  περιοχών
Χαλάστρας και  Κυμίνων-Μαλγάρων οικισμοί  που ανήκουν στο δήμο Δέλτα. Η ανάπτυξη
χερσαίων εγκαταστάσεων για την υποστήριξη της οστρακοκαλλιέργειας στις εκβολές του
Λουδία,  συμβάλλει  σημαντικά  στην  ενίσχυση  της  παραγωγικότητας,  καθώς  και  στην
ποιοτική και υγιεινή παραγωγή.
      
Στην  περιοχή  έχει  ιδρυθεί  η  Περιοχή  Οργανωμένης  Ανάπτυξης  Υδατοκαλλιεργειών
(Π.Ο.Α.Υ.),  μετά από σχετική απόφαση  του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και των δημοτικών Συμβουλίων των  Δήμων Δέλτα, Θερμαϊκού και
Αλεξάνδρειας. Σκοπός της ίδρυσης αυτού του Οργανισμού είναι η οργανωμένη διαχείριση
της  λειτουργίας  των  μονάδων  υδατοκαλλιέργειας.  Παράλληλα,  υφίσταται  πλέον  και  το
«Ειδικό  Πλαίσιο  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  για  τις
Υδατοκαλλιέργειες» 

Ο Δήμος Δέλτα έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφερειακή Ενότητα
Θες/νικης  και  τους  Δήμους  Θεσσαλονίκης,  Καλαμαριάς,  Πυλαίας,  Θερμαϊκού  για  την
λειτουργία  της  θαλάσσιας  συγκοινωνίας  στην  Θεσσαλονίκη.  Επιπλέον  έχει  υπογράψει
μνημόνιο συνεργασίας  με την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε και  τον ΟΑΣΘ για θέματα κυκλοφορίας και
υποδομών και συνεργάζεται με το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης για την αναβάθμιση του
παραλιακού μετώπου του Θερμαϊκού κόλπου.

Σύμφωνα  δε  με  το  Γ.  ΓΠΣ  Αξιού  (ΦΕΚ  218  ΑΑΠ/7.6.2010),  το  πλαίσιο  για  τη  νέα
αναπτυξιακή  –  χωροταξική  προσέγγιση  της  περιοχής  του  (πρώην)  Δήμου  Αξιού  (νυν
Δημοτική Ενότητα Αξιού) , στηρίζεται στις εξής βασικές υποθέσεις: 
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- Εκσυγχρονισμός και οργάνωση των παραγωγικών λειτουργιών στη θαλάσσια και παράκτια
ζώνη του Θερμαϊκού. 

-  Υποστήριξη  της  πρωτογενούς  παραγωγής  (γεωργικής,  κτηνοτροφικής,  καθώς  και
αλιευτικής  και  υδατοκαλλιεργητικής)  με  δραστηριότητες  πρώτης  επεξεργασίας  και
διακίνησης προϊόντων.

Στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Δέλτα  2014-2019  ένα  από  τα  κύρια
συμπεράσματα από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο θεματικό τομέα της
τοπικής  οικονομίας  και  απασχόλησης  είναι  και  η  δυνατότητα  αξιοποίησης  των  νέων
αρμοδιοτήτων  του  Δήμου  στον  τομέα  «Αγροτική  Ανάπτυξη-Κτηνοτροφία-Αλιεία»,  η
δυνατότητα  βελτίωσης  βασικών  υποδομών  εξυπηρέτησης  επιχειρήσεων  πρωτογενούς,
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, η δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών ενημέρωσης
των  χρηματοδοτικών  ενισχύσεων  επιχειρήσεων  (πρωτογενούς,  δευτερογενούς  και
τριτογενούς  τομέα)  καθώς  και  ο  καθορισμός  περιοχών  ανάπτυξης  υδατοκαλλιεργειών.
Επίσης στον θεματικό τομέα  «Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής, Θάλασσα, Ακτές» προτείνεται
η  δυνατότητα  ανάπτυξης  δράσεων  στο  υποβαθμισμένο  παραλιακό  μέτωπο  Δήμου,  η
αξιοποίηση προτάσεων Οργανισμού Ρυθμιστικού σε συνεργασία με όμορους Δήμους για την
ανάδειξη  του  παραλιακού  μετώπου  Δυτικής  Θεσσαλονίκης,  η  αξιοποίηση  μελέτης
«Αλιευτικού καταφυγίου» και η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων

Με το Σχέδιο Δράσης για την διαχείριση του  Θερμαϊκού κόλπου στα γεωγραφικά όρια του
Δήμου Δέλτα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της υπηρεσίας αυτής ο Δήμος σκοπεύει να
βοηθήσει την θαλάσσια περιοχή με επιμέρους δράσεις όπως:

 Tην  οργανωμένη  από  κοινού  με  άλλους  φορείς  διαχείριση  του  θαλασσίου
περιβάλλοντος της περιοχής 

 Την λειτουργία με  οικονομίες κλίμακας για την μείωση δαπανών
 Την οργάνωση των χερσαίων υποδομών υποστήριξης
 Την αειφορία της παραγωγικής διαδικασίας των υδατοκαλλιεργειών της περιοχής
 Την Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
 Την  δημιουργία  υποστηρικτικών  δομών  που  θα  στοχεύουν  στην  οργάνωση  των

παραγωγικών  δραστηριοτήτων  και  θα  αποβλέπουν  στον  εκσυγχρονισμό  και  την
αναβάθμιση της ποιότητας τόσο της εργασίας των απασχολούμενων όσο και  των
προϊόντων. 

Για την εκπόνηση του  Προγράμματος,  ο  Ανάδοχος θα αναλύσει και  θα  λάβει  υπόψη –
μεταξύ άλλων – τα παρακάτω στοιχεία: 

 Μελέτες  –  εμπειρογνωμοσύνες  και  λοιπές  εργασίες  που  αφορούν  την  θαλάσσια
περιοχή του Δήμου Δέλτα.

 Στατιστικά στοιχεία της θαλάσσιας περιοχής και των επιχειρήσεων
 Υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Δέλτα σε ό,τι αφορά στον τομέα της αλιείας και

του θαλασσίου περιβάλλοντος. 
 Το πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα.
 Κατευθύνσεις της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας και του

θαλάσσιου μετώπου
 Τη γεωγραφική θέση και τις θαλάσσιες γεωγραφικές ιδιαιτερότητες
 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
 Τις τάσεις και τις δυνατότητες/προοπτικές του Δήμου Δέλτα. 
 Τις ενέργειες και πρωτοβουλίες επιχειρηματιών 
 Τις δυνατότητες ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης 

 Την γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μετά από  διαβούλευση με τους παραγωγικούς
και περιβαλλοντικούς φορείς και τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς.
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 Την αειφόρο ανάπτυξη και διατήρηση των δραστηριοτήτων.

Επειδή εν κατακλείδι ο Δήμος Δέλτα κατέχει δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στους δημόσιους
φορείς- ΟΤΑ ως προς τις θαλάσσιες δραστηριότητες αλλά και τις προστατευόμενες περιοχές
και η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων εξαρτάται άμεσα από το θαλάσσιο περιβάλλον η
υπηρεσία «Υπηρεσίες κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου
στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δέλτα» αποτελεί προϋπόθεση για την αναζήτηση πόρων
από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για την υλοποίηση των στόχων που θα αναλυθούν
από  την   παροχή  αυτής  της  υπηρεσίας  συγγραφής  του  ειδικού  επιχειρησιακού
προγράμματος. Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι σημαντικά αφού θα μεγιστοποιηθεί και θα
βελτιστοποιηθεί  η  οικονομική,  περιβαλλοντική,  τουριστική,  κοινωνική  και  πολιτιστική
δραστηριότητα στην  ευρύτερη  περιοχή  με  την  ταυτόχρονη  εξέταση  και  διαχείριση  των
προβλημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Οι οικονομικές
προσφορές θα υποβληθούν σε ευρώ με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσης. 

Η συνολική διάρκεια της υπηρεσίας είναι τέσσερις (4) μήνες. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας
θα είναι τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Το  παραδοτέο  τεύχος  «Σχέδιο  δράσης  για  την  διαχείριση του   Θερμαϊκού  κόλπου  στα
γεωγραφικά όρια του Δήμου Δέλτα» πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων – προβλεπόμενων δραστηριοτήτων
και την εξάρτησή τους από το θαλάσσιο περιβάλλον

 Τον τρόπο αξιολόγησης σημαντικών ευρημάτων 
 -πολιτιστικής σημασίας 
 -καταδυτικού ενδιαφέροντος 
 -αλιευτικού ενδιαφέροντος 
 -υδατοκαλλιεργητικού  ενδιαφέροντος και σημασίας 
 -ιστορικού ενδιαφέροντος 

 Ένα σύστημα λήψης αποφάσεων διατήρησης των ευρημάτων για την αξιοποίηση
τους 

 Επιχειρησιακό σχέδιο  /  πρόγραμμα με  συγκεκριμένες  δράσεις,  για  τις  οποίες  θα
εκτιμηθεί  ο  αναγκαίος  προϋπολογισμός,  το χρονοδιάγραμμα  και  οι  απαιτούμενες
ενέργειες  για την  υλοποίησή τους σε ορίζοντα  πενταετίας  που  θα αφορούν  είτε
διοικητικές  πράξεις  και  διαδικασίες,  είτε  έργα  και  μελέτες  που  χρήζουν
χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ή από Τομεακά Επιχειρησιακά ή
άλλα Προγράμματα. 
To συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα πρέπει υποχρεωτικά  να  λάβει υπόψη
τις  κατευθύνσεις  του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  και  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Δέλτα 2019-2023.
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη  σχετικές  μελέτες που έχουν εκπονηθεί στον
Δήμο για την περιοχή καθώς και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο  για το παράκτιο μέτωπο
που εκπονείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 Σενάρια  και  προτάσεις  που  θα αφορούν  στον  τρόπο διαχείρισης  του  Θαλασσίου
μετώπου

 Χρονοδιαγράμμα ενεργειών αναγκαίου προϋπολογισμού και ιεράρχησης δράσεων –
πρωτοβουλιών.

Για την εκπόνηση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει κατάλληλη Ομάδα
Έργου, με την προσκόμιση των βιογραφικών τους σημειωμάτων, συνοδευόμενα από τα
αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν το επίπεδο σπουδών και τη σχετική
επαγγελματική  εμπειρία  (αντίγραφα  πτυχίων,  βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας/εμπειρίας,
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συμβάσεις  έργου,  ή/  και  κάθε άλλο πρόσφορο  μέσο)  και  υπεύθυνες  δηλώσεις  για  την
απόδειξη της εμπειρίας, η οποία θα αποτελείται από:

 Ένα (1) επιστήμονα με τουλάχιστον 15ετή εμπειρία σε θέματα θαλάσσιας  οικολογίας,
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, η οποία πιστοποιείται από τη συμμετοχή του σε σχετικά
ερευνητικά έργα ή μελέτες. 

 Έναν  (1)  επιστήμονα  εμπειρίας  μέχρι  10  έτη,  με  εξειδίκευση  στην  Οικολογία  και
Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. 

 Έναν (1) ειδικός επιστήμονας εμπειρίας μέχρι 10 έτη, με εξειδίκευση στα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), στη Φωτοερμηνεία, τη ψηφιοποίηση και ενημέρωση
της βάσης δεδομένων σε χάρτες κάλυψης/ χρήσης γης. 

Η παραπάνω εργασία φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV 79410000-
1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.
Η δαπάνη για τις συγκεκριμένες εργασίες θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 02.70.6142.005 με
τίτλο «Υπηρεσίες κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου στα
γεωγραφικά όρια του Δήμου Δέλτα» του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020  με
το ποσό των 7.350,72 €. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ

1

Υπηρεσίες κατάρτισης Σχεδίου
Δράσης για την διαχείριση του

Θερμαϊκού κόλπου στα
γεωγραφικά όρια του Δήμου

Δέλτα

Κατ’
αποκοπή

1 5.928 5.928

Σύνολο    καθαρής αξίας 5.928 €
ΦΠΑ 24% 7.350,72 €

Γενικό σύνολο δαπάνης 7.350,72€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΤΙΜΩ-

ΜΕΝΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΗΜΕΡΑΣ 
(σε Ευρώ

χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ 
(σε Ευρώ

χωρίς ΦΠΑ)

1 Κατάρτιση Σχεδίου 
Δράσης για την διαχείριση
του  Θερμαϊκού κόλπου 
στα γεωγραφικά όρια του 
Δήμου Δέλτα

76 78,00 5.928

ΣΥΝΟΛΟ 76 5.928

CPV   79410000-1   Υπηρεσίες  παροχής  επιχειρηματικών  συμβουλών  και  συμβουλών  σε
θέματα διαχείρισης

Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωποημερών διαμορφώθηκαν
μετά από έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχα
έργα  (αντίστοιχες  συμβάσεις  με  ΑΔΑΜ  18SYMV003775708, 18SYMV004264031,
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17SYMV001868045)  και  σε  προεκτιμήσεις  αμοιβής  συναφών  υπηρεσιών.  Οι  ανωτέρω
αμοιβές περιλαμβάνουν: 

1. Ανθρώπινο δυναμικό και διοικητικές δαπάνες
2. Υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση της υπηρεσίας
3. Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις

ανωτέρω προδιαγραφές 
4. Γενικά έξοδα
5. Κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα
6. Οποιοδήποτε άλλο κόστος ή/και έξοδο στο πλαίσιο της υπό ανάθεση υπηρεσίας.

                                                         
       Σίνδος 26/6/2020                                                  Σίνδος 26/6/2020             

- Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ -                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δρ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Ο AN.   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής

Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την υπηρεσία «Υπηρεσίες
κατάρτισης Σχεδίου Δράσης για την διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου στα γεωγραφικά όρια
του Δήμου Δέλτα».

Άρθρο 2Ο Ισχύουσες Διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,

της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,

του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995,

της  υπ’  αριθ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  1291/11-08-2010  Β)  Απόφασης  Υπουργού
Οικονομικών

του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών”

Άρθρο 3Ο Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1) Προϋπολογισμός.

2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3) Τεχνική Έκθεση– Προδιαγραφές 

4) Οικονομική Προσφορά.

Άρθρο 4Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
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Άρθρο 5Ο Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου
αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του
Φορέα.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στο  Φορέα  αναφορές,  πληροφορίες  και  στοιχεία,
σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της
Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες,  στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο
σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες
του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και
να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως
εμπιστευτική  και  να  μην  την  χρησιμοποιεί  ή  αποκαλύπτει  σε  άλλα  πρόσωπα,  χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα.

Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει
στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.

Άρθρο 6Ο Υποχρεώσει του Εντολέα – Φορέα

Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας.

Άρθρο 7Ο 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  ο  Φορέας  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  το  Φορέα  και  να  καταβάλει  κάθε  δυνατή
προσπάθεια  σε  συνεργασία  με  το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας.

Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα και  για  το  Φορέα  προσαρμοζόμενος
ανάλογα.

Άρθρο 8Ο Αναθεώρηση Τιμών

Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Τρόπος 9Ο Τρόπος Πληρωμής
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Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 5.928,00
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται
μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και ύστερα από την έκδοση σχετικών δελτίων παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου συνοδευόμενα από το σχετικό παραδοτέο. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον Ανάδοχο φόροι και βάρη. Η
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους,  δασμούς  και  εισφορές  υπέρ  του  δημοσίου,  δήμων  και  κοινοτήτων  ή  τρίτων
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα.

Άρθρο 11ο Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12ο  Περιεχόμενο Προσφοράς

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος:
- Ασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης
- Έλαβε  γνώση  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  αποδέχεται  αυτά  πλήρως  και

ανεπιφύλακτα.
- Η συμμετοχή του δεν προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
- Δεν του έχει επιβληθεί αποκλεισμός από τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το

άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
5. Οικονομική Προσφορά  συνταγμένη σύμφωνα με τον  Ενδεικτικό προϋπολογισμό της

υπηρεσίας.
6. Παρουσίαση της ομάδας έργου που θα εκπονήσει την Υπηρεσία με τα βιογραφικά τους

σημειώματα όπου θα προκύπτει και η εμπειρία τους –Προδιαγραφές, καθώς και τους
τίτλους  σπουδών των  στελεχών  που  συμμετέχουν,  όπως  αναφέρεται  στην  τεχνική
έκθεση.   Τα  βιογραφικά θα συνοδεύονται  από Υπεύθυνες  δηλώσεις  στις  οποίες  θα
βεβαιώνεται η εμπειρία τους σε συναφή έργα που ζητείται.

        Σίνδος 26/6/2020                                          Σίνδος 26/6/2020             

- Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ -                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Δρ. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ Ο AN.   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   ΤΜ. ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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