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ΜΕΛΕΤΗ: 

Υποέργο 2: Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» 

Αρ. Μελέτης: 11/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
Ε.Π. ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020». 

 
 

 

  
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

MIS: 
 

 
5034505 

 
 

  Προϋπολογισμός: 42.160,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 

 
  Κ.Α.: 

CPV: 

 

69.6117.01 

85312300-2 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου με πυλώνα την αξιοποίηση της 

προσβασιμότητας που προσφέρει η νέα Ιονία οδός και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του 

λιμανιού, καταβάλλει τον τελευταίο καιρό μια αξιόλογη προσπάθεια ώστε να μπει η πόλη σε 

τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή την προσπάθεια συγκαταλέγεται και η αναβάθμιση του 

ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης και κατά συνέπεια η φυσιογνωμία ολόκληρης της 

περιοχής. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στην περιοχή της αγοράς της Πόλης, η οποία 

αποτελεί και κέντρο συγκέντρωσης των κατοίκων των γύρω περιοχών, καθόσον η Ιερά Πόλη 

του Μεσολογγίου είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Η έγκριση της συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ή αλλιώς 

«Open Mall», θα δώσει την ευκαιρία της βελτίωσης της εικόνας της αγοράς της πόλης και 

την αναγέννησή της με κύριο πυλώνα  την συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο και τον τοπικό 

εμπορικό σύλλογο.   

 

Η υλοποίηση του προγράμματος παρέχει την δυνατότητα για την αναβάθμιση 

δημόσιων χώρων του κέντρου, ανάδειξη των προσόψεων των εμπορικών καταστημάτων 

ώστε να αναδειχθούν τα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία της πόλης δίνοντας μια ταυτότητα 

στην εμφάνιση την πόλης. Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν μέσα από λειτουργικές  και 

αισθητικές παρεμβάσεις καθώς και από την υιοθέτηση  και χρήση έξυπνων εφαρμογών και 

συστημάτων μέσα στο δίκτυο της πόλης.   

  

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την απόφαση 4324/1486/Α3 (ΑΔΑ: 9ΨΦΦ465ΧΙ8-

Ι9Ζ),MIS: 5034505, με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ Ι.Π. ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ».   

 

Το υποέργο 2 του εγκεκριμένου προγράμματος προβλέπει την ανάθεση 

επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, με προεκτιμώμενη αμοιβή 42.160 €, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Οι «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης» αποτελούν το 

Υποέργο 2 της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ Ι.Π. ΤΟΥ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5034505, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2014-2020».   

Το υποέργο ανήκει στην κατηγορία ενεργειών 8 του προγράμματος και αφορά στις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον Δήμο για την υλοποίηση της πράξης.  Το 

συγκεκριμένο υποέργο αποτελεί προτεραιότητα ως προς την υλοποίησή του ώστε να 

μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις και οι προγραμματισμοί που 

κρίνονται απαραίτητοι. Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 34.000 πλέον ΦΠΑ και σε σύνολο 

42.160 €. 
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Το κύριο αντικείμενο του έργου, εκτός των τευχών δημοπράτησης,  αφορά στον 

έλεγχο και την πληρότητα των οριστικών μελετών, τον χρονικό και λειτουργικό συντονισμό 

των έργων, στην εφαρμογή των τροποποιήσεων που θα προκύψουν και την διευθέτηση με 

την αναθέτουσα αρχή, την παρακολούθησή του για την διασφάλιση της ποιοτικής και 

ποσοτικής επάρκειας και την εκπροσώπηση του Δήμου στο αρμόδιο Υπουργείο για την άρση 

και την επίλυση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.  

 

Σε όλη τη διάρκεια του έργου οποιαδήποτε προβλήματα που απαιτούν τροποποιήσεις, 

διαδικασίες έγκρισης ή αδειοδότησης που απαιτούν παρουσία ή διαδικασίες με το υπουργείο, 

θα πρέπει να επιλύονται με μέριμνα του αναδόχου, μετά από συνεννόηση με τον Δήμο της 

Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάζεται στον Δήμο μετά από έγγραφη πρόσκληση για 

διευκρινήσεις, επεξηγήσεις ή οτιδήποτε προκύψει δύο ημέρες μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης. Εφόσον ζητούνται έγγραφες εξηγήσεις τότε αυτές γίνονται με ειδική εμβόλιμη 

έκθεση προς τον Δήμο της Ι.Π. Μεσολογγίου. Σε περίπτωση που πρέπει να υπάρξει παρουσία 

της ομάδας έργου της υπηρεσίας εκτός της έδρας του, ο ανάδοχος αναλαμβάνει το κόστος 

μετακίνησης τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μια φορά για κάθε παραδοτέο. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίζει τον Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καθόλη την 

διάρκεια της πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της στα εξής:  

 

1. Ωρίμανση του Έργου (θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για έργα του τομέα παρέμβασης του). 

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης στον τομέα Παρέμβασής του. 

3. Τήρηση των όρων χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης 2014 - 2020. 

4. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ και τυχόν 

τροποποιήσεις του. 

5. Υποστήριξη στην διαδικασία ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων στον τομέα παρέμβασής του. 

6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων και τυχόν τροποποιήσεις τους. 

7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου στον τομέα παρέμβασής 

του. 

8. Διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, της παρακολούθησης των 

χρηματοροών του Έργου και της πραγματοποίησης των πληρωμών του τομέα παρέμβασής 

του στο έργο. 

9. Συνεργασία με τον Συνδικαιούχο για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του 

Έργου. 

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διοικητική υποστήριξη και συντονισμό της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, οι αρμοδιότητες της οποίας αναλύονται στην αρ. απόφαση 301/2018 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (ΑΔΑ: Ψ5Γ0ΩΡΖ-6ΕΔ). 
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3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Αμέσως μετά από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με τις 

Υπηρεσίες του Δήμου της Ι.Π. του Μεσολογγίου προκειμένου να τις υποστηρίξει στον 

αναλυτικό σχεδιασμό-προγραμματισμό, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση της 

υλοποίησης της Πράξης. 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και 

να τηρεί τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ του 

Υπουργείου και του Δήμου της Ι.Π. του Μεσολογγίου για τη μελέτη και εκτέλεση  των 

εργασιών   καθώς και να εκτελεί τις απαιτούμενες διαδικασίες για την τήρηση των όρων 

αυτής. 

Τα παραδοτέα είναι τα εξής: 

 

1η Ομάδα παραδοτέων:  

Α. Αρχική έκθεση με αναγκαία θέματα συντονισμού στη σειρά εκτέλεσης των 

μελετών και των εργασιών. Η έκθεση θα εμπεριέχει ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των 

παρεμβάσεων και θα προκύψει σε συνεννόηση με τον Δήμο και τον Συνδικαιούχο του 

Προγράμματος. 

Β. Παρουσίαση του συντονιστικού έργου στον Δήμο της Ι.Π. του Μεσολογγίου 

με παρουσία όλων των συναρμόδιων φορέων κατά την κρίση του Δήμου. 

Γ. Σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του υποέργου 3, που αφορά στις 

απαραίτητες οριστικές μελέτες. 

 

2η Ομάδα Παραδοτέων:  

 

 Α. Έκθεση με τις παρατηρήσεις επί των οριστικών μελετών του υποέργου 3 της 

πράξης. 

 Β. Τεύχη Δημοπράτησης για τα υποέργα 4 και 5 της πράξης. 

  

3η Ομάδα Παραδοτέων: 

 

 Α.  Πρώτη Έκθεση με την πλήρη εξέλιξη του προγράμματος, των προβλημάτων 

που έχουν προκύψει και την παράθεση των λύσεων που είναι δυνατές για την ομαλή 

υλοποίηση της πράξης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται τρείς (3) μήνες μετά την υπογραφή 

της σύμβασης και επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. 

 Β. Παρουσίαση του έργου στον Δήμο της Ι.Π. του Μεσολογγίου με παρουσία 

όλων των συναρμόδιων φορέων κατά την κρίση του Δήμου. 

 

4η Ομάδα Παραδοτέων:  

 

 Α. Έκθεση τελικής μορφής που θα περιλαμβάνει την απόδοση του έργου στον 

Δήμο, με γνωμοδότηση για την πιστοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, τη 

λειτουργικότητα του έργου και τα τυχόν παρελκόμενα θέματα που χρήζουν περεταίρω 

παρεμβάσεων από τον Δήμο στην περιοχή. 

 Β. Τελική Παρουσίαση στον Δήμο της Ι.Π. του Μεσολογγίου. 
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Καθόλη την διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις διαδικασίες που 

αφορούν το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), εκτός της τελικής υποβολής που 

θα πραγματοποιείται από την υπηρεσία του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   

Με την υπογραφή της Σύμβασης ορίζεται η «Η» ημέρα και ο «Μ» μήνας στη βάση 

των οποίων αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 31 μήνες και λήγει τον Μ+30, μήνα. 

Η πρώτη ομάδα παραδοτέων, αρχίζει την «Η» μέρα και λήγει την «Η+30».  Η 

παρουσίαση που αφορά το παραδοτέο 1Β, δύναται να ορισθεί αργότερα εφόσον ο Δήμος 

Ι.Π. Μεσολογγίου αδυνατεί να την πραγματοποιήσει εντός των συγκεκριμένων ορίων. Η 

πρώτη ομάδα παραδοτέων αφορά στο 25% της αμοιβής. 

Η δεύτερη ομάδα παραδοτέων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον «Μ+4» μήνα, ώστε 

να έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί οι οριστικές μελέτες του έργου. Η δεύτερη ομάδα 

παραδοτέων αφορά στο 25% της αμοιβής. 

Η Τρίτη ομάδα παραδοτέων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον «Μ+12», μήνα. Η τρίτη 

ομάδα παραδοτέων αφορά στο 25% της αμοιβής. 

Η Τέταρτη ομάδα παραδοτέων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον  «Μ+24», μήνα. Η 

τέταρτη ομάδα παραδοτέων αφορά στο 25% της αμοιβής. 

Επισημαίνεται το περιθώριο των 31 μηνών δίνεται ώστε να απορροφηθούν 

καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στον ανάδοχο του έργου. 

  

 

Μεσολόγγι 19/02/2020  Μεσολόγγι 19/02/2020 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
   

 
 
 

ΛΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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