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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
    Ο Δήμος  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων συμμετέχει ως Εταίρος 2 στην Πράξη  με τίτλο 

«Efficient Hotel Restaurant & Catering Waste Network – Αποτελεσματικό Δίκτυο αποβλήτων για 

Εστιατόρια, Ξενοδοχεία και Catering» και ακρωνύμιο «E-HORECA WANET», που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας (II) στο πλαίσιο του Προγράμματος 

INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία» (INTERREG IPA II Greece – Albania) 2014-2020 με βάση την απόφαση 

ένταξης με αρ. πρωτ. 84263 / 03.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΠΔΨ465ΧΙ8-Ξ69) του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

    Η δαπάνη έχει εγγραφεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση στο ΠΔΕ με  Κωδικό ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ  

2018ΕΠ52260014 και έχει διατεθεί για το έτος 2019 με την με αρ. 3369/1454/14-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΚ1Ζ7ΛΕ-

Λ3Ι) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 

  Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 10.750,00 € με ΦΠΑ 24% και η 
δαπάνη  βαρύνει τον Κ.Α. 62.7341.009 προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

CPV: 79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

Υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Προώθηση του Περιβάλλοντος & Βιώσιμων μεταφορών και 

δημόσιων υποδομών (Priority Axis 1: Promotion of the environment & sustainable transport and public 

infrastructure) και στον Ειδικό Στόχο  1.1: Αύξηση της ικανότητας των διασυνοριακών υποδομών στις 

μεταφορές, ύδατα και διαχείριση αποβλήτων  (Specific Objective: 1.1 – Increase the capacity of cross 

border infrastructure in transport, water & waste management). 

 

Ο βασικός στόχος της Πράξης «E-HORECA WANET» είναι να αντιμετωπίσει το αφόρητο πρόβλημα της 

διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο η διασυνοριακή περιοχή έχει κατά τη διάρκεια της τουριστικής 

περιόδου. Η οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής βασίζεται κυρίως στην ανάπτυξη της 

τουριστικής βιομηχανίας. Όμως δεομένου της έλλειψης υποδομών για τη διαχείριση του επιπλέον αυτού 

όγκου αποβλήτων ο οποίος δημιουργείται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου το έργο στοχεύει να 

θέσει το υπόβαθρο για πιο βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης για τα στερεά απόβλητα στην περιοχή. 

Επιπρόσθετα, ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για περεταίρω τουριστική 

ανάπτυξη στην περιοχή. Για το λόγο αυτό οι φορείς της περιοχής που συμμετέχουν στο έργο ενώνουν τις 

δυνάμεις τους και τις εμπειρίες τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κοινή πρόκληση. Για να το πετύχουν 

αυτό θα συστήσουν ένα εξειδικευμένο δίκτυο διαλογής, το οποίο θα εξυπηρετεί μεγάλους παραγωγούς 

αποβλήτων, επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας, μέσω της έγκαιρης συλλογής των πιο ευπαθών 

στις καιρικές συνθήκες οργανικών αποβλήτων, τα οποία θα είναι ξεχωρισμένα με ευθύνη των μεγάλων 
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αυτών παραγωγών και ταυτόχρονα αυτοί θα έχουν δεσμευτεί για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω 

διαδικασία.  

 Ένας από τους κύριους στόχους του έργου θα είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος το 

οποίο θα επιτρέπει την δυναμική βελτιστοποίηση των δρομολογίων των οχημάτων που θα συμμετέχουν 

στο δίκτυο συλλογής αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ικανότητα των διασυνοριακών υποδομών στην 

διαχείρισης αποβλήτων. Τα οργανικά απόβλητα απαιτούν ειδική μεταχείριση σε όρους συχνότητας 

δρομολογίων αποκομιδής, δεδομένου ότι αυτά αρχίζουν να αποσυντίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα 

λόγω των ζεστών καιρικών συνθηκών, οι οποίες συναντώνται πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της 

καλοκαιρινής περιόδου. Ως αποτέλεσμα, το προτεινόμενο κυρίως παραδοτέο, το καινοτόμο πληροφοριακό 

σύστημα θα αναλύει σε πραγματικό χρόνο όλα τα απαραίτητα δεδομένα, τα οποία θα παρέχονται σε 

πρώτο χρόνο, καταρτίζοντας ένα βέλτιστο πρόγραμμα για τη συλλογή των οργανικών αποβλήτων από τα 

προκαθορισμένα σημεία αποκομιδής. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων η εφαρμογή του συστήματος θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ικανότητας 

αποκομιδής κατά 50%.  

 

Οι Εταίροι της Πράξης «E-HORECA WANET» είναι: 

Επικεφαλής Εταίρος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Πληροφορικής (Ελλάδα) 

Εταίρος 2: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Ελλάδα) 

Εταίρος 3: Περιφερειακό Συμβούλιο Αυλώνα (Αλβανία) 

Εταίρος 4: Δήμος Σαράντα (Αλβανία) 

Εταίρος 5: Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) 

 
Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα συμμετέχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο σύνολο 
του έργου συνοψίζονται σε: 

 WP1: Διαχείριση Έργου & Συντονισμός. Οι δράσεις αφορούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του 
έργου . 

 WP2: Επικοινωνία & Διάδοση. Αφορούν ενέργειες για την οργάνωση των προωθητικών 
εκδηλώσεων αλλά και την παραγωγή του σχετικού προωθητικού υλικού. 

 WP3: Καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη βελτιστοποίηση της συλλογής αποβλήτων.  Ο 
Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
πληροφοριακού συστήματος παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τις 
γεωθέσεις (geo location) των σημείων αποκομιδής.  

 WP4: Ενδυνάμωση ικανότητας. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων θα συμβάλλει 
σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους στην εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου αλλά 
και των επαγγελματιών που θα συμμετέχουν στην πιλοτική δράση, αλλά και θα προμηθευτεί 
εξοπλισμό για την αποκομιδή των αποβλήτων.  
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 WP5: Γνωστική Βάση Διαχείρισης Αποβλήτων. Θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της γνωστικής βάσης 
παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες.  

 WP6: Ενσωμάτωση. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων θα συμβάλλει στην 
ενσωμάτωση του πληροφοριακού συστήματος στους οργανισμούς της διασυνοριακής περιοχής.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας, ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει την σύμβαση με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην 

υλοποίηση της Πράξης «E-HORECA WANET» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG 

Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020 και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων: D 1.2.3, D 1.2.4, D 2.2.2, D 2.2.3, D 

2.2.4, D 3.2.1, D3.2.2, D 4.2.1, D 4.2.2, D 5.2.1, D 6.2.1, D 6.2.2, D 6.2.3 και D 6.2.4». Η εν λόγω σύμβαση θα 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1) Την διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του έργου καθώς και στη σύνταξη αναφορών για 

την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και προώθηση των 

αναφορών αυτών στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, και  

2) Τις υπηρεσίες Ενημέρωσης, Προβολής και Διάχυσης της Πράξης «E-HORECA WANET» και τη 

δημιουργία του απαιτούμενο επικοινωνιακού υλικού, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνιακής 

προβολής των δραστηριοτήτων και ενεργειών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης καθώς και τη 

διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους δημοτικούς υπαλλήλους  για την παρουσίαση της 

χρήσης του πληροφοριακού συστήματος. 

3) Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην συνεργασία του με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Ελλάδας σχετικά με την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αλλά και για την 

ενσωμάτωση του E-HORECA WANET στη λειτουργία του φορέα αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πειραματικής φάσης του έργου.  

  Αναλυτικότερα: 

Παραδοτέο 1.2.3 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 1.2.3 είναι: 

 Οργάνωση της συνάντησης των εταίρων του έργου στην Κέρκυρα (εύρεση κατάλληλου χώρου, 

εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών catering, κ.τ.λ.)  

 Υποστήριξη κατά την διάρκεια της συνάντησης (γραμματειακή υποστήριξη, συντονισμός συνάντησης, 

κ.τ.λ) 

 Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης   

 Υπηρεσίες σύνταξης και αποστολής δελτίων τύπου πριν και μετά το πέρας της συνάντησης 
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Παραδοτέο 1.2.4 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 1.2.4 είναι: 

 Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος και υλοποίησης παραδοτέων. 

 Επικοινωνία με τον Επικεφαλής Εταίρο και το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα όποτε απαιτείται.  

 Προετοιμασία αναφορών υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, μια ανά 6 μήνες για την 

προώθηση των αναφορών αυτών στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου. 

 Συγκέντρωση και προετοιμασία των δεδομένων που αφορούν το Δήμο Κέρκυρας και που απαιτούνται 

για την σύνταξη της τελικής αναφοράς υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου 

και προώθηση στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου 

 Προετοιμασία εκθέσεων οικονομικού αντικειμένου και αναφορών για την πιστοποίηση δαπανών. Οι 

αναφορές οικονομικού αντικειμένου και πιστοποίησης δαπανών υποβάλλονται στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) του Προγράμματος σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος. 

 Υποστήριξη της ομαλής εκταμίευσης της δημόσιας χρηματοδότησης. 

 Εν γένει συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής επί θεμάτων σχετιζομένων με το 

εγκεκριμένο έργο, την εξέλιξή του, το νομικό πλαίσιο υλοποίησης και την παρακολούθηση των 

χρηματορροών. 

Παραδοτέο 2.2.2 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 2.2.2:  

 Σχεδιασμό των φυλλαδίων του έργου 

 Σύνταξη κειμένων που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία του φυλλαδίου  

 Εκτύπωση φυλλαδίων  

 Παραγωγή δυο προωθητικών προωθητικών βίντεο για την ενημέρωση του κοινού και την 

ενθάρρυνση των επαγγελματιών του τουρισμού να συμμετέχουν στην πιλοτική δράση και την 

προβολή τους σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό  

Παραδοτέο 2.2.3 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 2.2.3: 

 Οργάνωση των δυο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων στη 

λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου 

(εύρεση κατάλληλων χώρων, εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, εξασφάλιση παροχής 

υπηρεσιών catering, κ.τ.λ.)  
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  Υποστήριξη κατά την διάρκεια των σεμιναρίων (γραμματειακή υποστήριξη, συντονισμός 

σεμιναρίων, κ.τ.λ) 

 Φωτογραφική κάλυψη των σεμιναρίων   

 Υπηρεσίες σύνταξης και αποστολής δελτίων τύπου πριν και μετά το πέρας της εκπαίδευσης  

Παραδοτέο 2.2.4 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 2.2.4: 

 Οργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας για την ενημέρωση του κοινού αλλά και την ενθάρρυνση 

των επαγγελματιών του τουρισμού να συμμετέχουν στην πιλοτική δράση (εύρεση κατάλληλου 

χώρου, εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών catering, 

κ.τ.λ.)  

  Υποστήριξη κατά την διάρκεια της ημερίδας (γραμματειακή υποστήριξη, συντονισμός ημερίδας, 

κ.τ.λ) 

 Φωτογραφική κάλυψη της ημερίδας   

 Ενέργειες προώθησης της ημερίδας (παραγωγή αφισών, banner, ραδιοφωνικό σποτ, κ.τ.λ.)  

 Υπηρεσίες σύνταξης και αποστολής δελτίων τύπου πριν και μετά το πέρας της ημερίδας  

Παραδοτέο 3.2.1 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 3.2.1: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην συνεργασία του με το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη της εφαρμογής GIS για τα σημεία αποκομιδής των αποβλήτων. 

Παραδοτέο 3.2.2 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 3.2.2: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην συνεργασία του με το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση του στόλου 

συλλογής αποβλήτων.  

Παραδοτέο 4.2.1 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 4.2.1: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την συμβολή του στην 

εκπόνηση των οδηγιών για το νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA» 

Παραδοτέο 4.2.2 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 4.2.2: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την συμβολή του στις 
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ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού 

και των επαγγελματιών στις νέες πρακτικές 

Παραδοτέο 5.2.1 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 5.2.1: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την συμβολή του στην 

συλλογή των στοιχείων / πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία της 

γνωστικής βάσης αναφορικά με την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων 

Παραδοτέο 6.2.1 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 6.2.1: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την συμβολή του στην 

εκπόνηση του κοινού σχεδίου δράσης για το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA» 

 Παραδοτέο 6.2.2 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 6.2.2: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την σύνταξη των 

πρωτοκόλλων συνεργασίας των δήμων στην διασυνοριακή περιοχή που αφορά  το σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων «HORECA» 

 

Παραδοτέο 6.2.3 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 6.2.3: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την συμβολή του στην 

εκπόνηση του σχεδίου βιωσιμότητας για το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA» 

Παραδοτέο 6.2.4 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή για το παραδοτέο 6.2.4: 

 Υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την συμβολή του για την 

ανάπτυξη κοινών πρακτικών που αφορούν τον περιορισμό / πρόληψη της ανεξέλεγκτης 

εναπόθεσης απορριμμάτων, αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού των τουριστικών 

επιχειρήσεων στη χρήση μεθόδων για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων 

 

2 . ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Παραδοτέο 1.2.3 

Τα ακόλουθα Παραδοτέα αντιστοιχούν στο Παραδοτέο 1.2.3 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 
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Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Θα διοργανωθεί μια συνάντηση των εταίρων του έργου κατά την διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί 

μια ανασκόπηση της ως τώρα πορείας υλοποίησης του αλλά και θα προσδιοριστούν οι ενέργειες που θα 

πρέπει να γίνουν στο εξάμηνο που θα ακολουθεί.  

Για την διοργάνωση ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει ενδεικτικά τις παρακάτω επιμέρους εργασίες 

κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή:   

 Διενέργεια επαφών και συντονισμός για τη συμμετοχή των εταίρων στην συνάντηση.  

 Εξασφάλιση αναγκαίων τεχνικών (οπτικοακουστικών) μέσων υλοποίησης και τεχνική υποστήριξη 

(laptop, μικροφωνική εγκατάσταση, κ.λπ.).  

 Διανομή έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού που θα διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες 

(φάκελος/ άτομο). 

 Εξασφάλιση παροχής Catering (coffee break και light buffet) κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ο 

αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) άτομα  

 Σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου. Ένα πριν την έναρξη της συνάντησης και ένα μετά το πέρας 

αυτής 

Παραδοτέα: 

1) Απολογιστική έκθεση για την διοργάνωση της συνάντησης  

Η  απολογιστική έκθεση θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Πρόγραμμα συνάντησης  

 Φωτογραφικό Υλικό 

 Λίστες Συμμετεχόντων 

 Παρουσιάσεις της συνάντησης  

 Δελτία τύπου  

 Παραδοτέο 1.2.4 

Τα ακόλουθα Παραδοτέα αντιστοιχούν στο Παραδοτέο 1.2.4 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

1) Εξαμηνιαίες αναφορές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τις υποδείξεις του προγράμματος για την προώθηση 

των αναφορών αυτών στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου. 

2) Υλικό Τελικής αναφοράς/έκθεσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου για την 

προώθηση στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου. 
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3) Αναφορά για τις εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου και για την πιστοποίηση και υποβολή 

δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) του Προγράμματος. 

Παραδοτέο 2.2.2 

Τα ακόλουθα Παραδοτέα αντιστοιχούν στο Παραδοτέο 2.2.2 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει την παραγωγή των ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου αλλά και την 

παραγωγή των δυο ενημερωτικών βίντεο που έχουν ως σκοπό την ενημέρωση του κοινού και την 

ενθάρρυνση των επαγγελματιών του τουρισμού να συμμετέχουν στην πιλοτική δράση. Τα δυο βίντεο θα 

προβληθούν σε έναν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φυλλαδίου θα είναι: 

 Φυλλάδια / Είδος εντύπου : τετράπτυχο ενημερωτικό έντυπο  

 40Χ21 εκ. σε ανάπτυξη (πολύπτυχο με διάσταση πτυχής 10Χ21 εκ.)  

 4χρωμία  

 Χαρτί: Velvet 130gr  

 Τεμ. 3.500  

 Γλώσσα Ελληνικά / Αγγλικά  

 Να τηρηθούν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία» 

(INTERREG IPA II Greece – Albania) 2014-2020 

Πριν την εκτύπωση του φυλλαδίου ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει σχέδιο του φυλλαδίου και αυτό θα 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δυο βίντεο θα είναι: 

 Να έχει διάρκεια 30 – 40 δευτερόλεπτα 

 Να υπάρχει δυνατότητα αφήγησης (σπικάζ) 

 Μουσική επένδυση , η οποία να μη δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα  

 Να τηρηθούν όλοι οι κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος INTERREG IPA II «Ελλάδα-Αλβανία» 

(INTERREG IPA II Greece – Albania) 2014-2020 

 Να είναι κατάλληλο για προβολή στην τηλεόραση   

Πριν την έναρξη της παραγωγής του ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει μια περιγραφή του ενημερωτικού 

σποτ και αυτό θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραδοτέα 

1) Ενημερωτικό φυλλάδιο (ποσότητα 3.500 τεμάχια) 
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2) Δυο ενημερωτικών βίντεο και ημερολόγια προβολής αυτών στους τοπικούς τηλεοπτικούς 

σταθμούς 

 Παραδοτέο 2.2.3 

Τα ακόλουθα Παραδοτέα αντιστοιχούν στο Παραδοτέο 2.2.3 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Θα διοργανωθούν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων στη 

λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου. Το 

αντικείμενο της δράσης που θα αναλάβει ο Ανάδοχος αφορά στην διοργάνωση και υλοποίηση των δύο 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν από μια 

ημέρα το κάθε ένα και θα περιλαμβάνουν ομιλίες από εξειδικευμένους εισηγητές.  

Ο σκοπός των δυο σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος αλλά και εν γένει για το 

νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». 

Για τη διοργάνωση ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει ενδεικτικά τις παρακάτω επιμέρους εργασίες 

κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή:   

 Διενέργεια επαφών και συντονισμός για τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των ομιλητών.  

 Εξασφάλιση αναγκαίων τεχνικών (οπτικοακουστικών) μέσων υλοποίησης και τεχνική υποστήριξη 

(laptop, μικροφωνική εγκατάσταση, κ.λπ.).  

 Διανομή έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού που θα διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες 

(φάκελος/ άτομο). 

 Εξασφάλιση παροχής Catering (coffee break) κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.  

 Συμμετέχοντες ανά σεμινάριο τριάντα (30) άτομα  

Παραδοτέα : 

1)  Απολογιστική Έκθεση για το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο  

2)  Απολογιστική Έκθεση για την 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

Η κάθε απολογιστική έκθεση θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου – Πρόσκληση συμμετεχόντων  

 Φωτογραφικό Υλικό 

 Λίστες Συμμετεχόντων 

 Παρουσιάσεις των Σεμιναρίων  
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Παραδοτέο 2.2.4 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 2.2.4 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Θα διοργανωθούν μια ενημερωτική ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού αλλά και των επαγγελματιών 

του τουρισμού για το νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». Το αντικείμενο της δράσης που θα 

αναλάβει ο Ανάδοχος αφορά στην διοργάνωση και υλοποίηση της ενημερωτικής ημερίδας εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η ημερίδα θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τρεις ώρες και θα περιλαμβάνει ομιλίες από 

εξειδικευμένους εισηγητές.  

Ο σκοπός της ημερίδας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω είναι η ενημέρωση του κοινού αλλά και των 

επαγγελματιών του τουρισμού.  

Για τη διοργάνωση ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει ενδεικτικά τις παρακάτω επιμέρους εργασίες 

κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή:   

 Διενέργεια επαφών και συντονισμός για τη συμμετοχή του κοινού και των ομιλητών.  

 Εξασφάλιση αναγκαίων τεχνικών (οπτικοακουστικών) μέσων υλοποίησης και τεχνική υποστήριξη 

(laptop, μικροφωνική εγκατάσταση, κ.λπ.).  

 Διανομή έντυπου και ψηφιακού πληροφοριακού υλικού που θα διαμοιραστεί στους συμμετέχοντες 

(φάκελος/ άτομο). 

 Εξασφάλιση παροχής Catering (coffee break) κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.  

 Συμμετέχοντες στην ημερίδα εκατό (100) άτομα  

Παραδοτέα : 

1) Απολογιστική Έκθεση για ενημερωτική ημερίδα  

Η κάθε απολογιστική έκθεση θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Πρόγραμμα ημερίδας – Πρόσκληση συμμετεχόντων  

 Φωτογραφικό Υλικό 

 Λίστες Συμμετεχόντων 

 Παρουσιάσεις της ημερίδας  

 

Παραδοτέο 3.2.1 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 3.2.1 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ο 
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υπεύθυνος εταίρος για την ανάπτυξη για την ανάπτυξη της εφαρμογής GIS για τα σημεία αποκομιδής των 

αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρέχει προς όλα τα στοιχεία που του 

ζητούνται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το σκοπό αυτό και φυσικά θα είναι σε συνεχή συνεργασία με την 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.  

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και των ενεργειών 

που έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την ανάπτυξη της εφαρμογής GIS για τα σημεία αποκομιδής 

των αποβλήτων. 

Παραδοτέο 3.2.2 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 3.2.2 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι ο 

υπεύθυνος εταίρος για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση του στόλου 

συλλογής αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρέχει προς όλα τα στοιχεία που 

του ζητούνται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το σκοπό αυτό και φυσικά θα είναι σε συνεχή συνεργασία με 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.  

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και των ενεργειών 

που έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την 

διαχείριση του στόλου συλλογής αποβλήτων.  

Παραδοτέο 4.2.1 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 4.2.2 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την 

κατάρτιση των οδηγιών για το νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». Επίσης, θα παρέχει όλες 

τις ζητούμενες πληροφορίες και υλικό εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για 

την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου.  

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή κατάρτιση των οδηγιών για το νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

«HORECA».  

Παραδοτέο 4.2.2 
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Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 4.2.2 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την 

υλοποίηση των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των 

επαγγελματιών στις νέες πρακτικές του «HORECA». 

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος για την 

υλοποίηση των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των 

επαγγελματιών στις νέες πρακτικές του «HORECA». 

Παραδοτέο 5.2.1 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 5.2.1 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την 

κατάρτιση της γνωστικής βάσης αναφορικά με την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων. Επίσης, θα 

παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και υλικό εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου.  

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την κατάρτιση της γνωστικής βάσης αναφορικά με την διαχείριση των 

οργανικών αποβλήτων.  

Παραδοτέο 6.2.1 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 6.2.1 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την 

εκπόνηση του κοινού σχεδίου δράσης για το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». Επίσης, θα 

παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και υλικό εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου.  

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την εκπόνηση του κοινού σχεδίου δράσης για το σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων «HORECA».  

Παραδοτέο 6.2.2 
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Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 6.2.2 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για τη 

σύνταξη των πρωτοκόλλων συνεργασίας των δήμων στην διασυνοριακή περιοχή που αφορά  το σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». Επίσης, θα παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και υλικό εκ 

μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

παραδοτέου.  

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων συνεργασίας των δήμων στην 

διασυνοριακή περιοχή που αφορά  το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA».  

Παραδοτέο 6.2.3 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 6.2.3 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την 

εκπόνηση του σχεδίου βιωσιμότητας για το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». Επίσης, θα 

παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και υλικό εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση του συγκεκριμένου παραδοτέου.  

Παραδοτέα : 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την εκπόνηση του σχεδίου βιωσιμότητας για το σύστημα 

διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». 

Παραδοτέο 6.2.4 

Τα ακόλουθο παραδοτέο αντιστοιχεί στο Παραδοτέο 6.2.4 του εγκεκριμένου εγγράφου Specification of 

Budget (Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού) της Πράξης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη κοινών πρακτικών που αφορούν τον περιορισμό / πρόληψη της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης 

απορριμμάτων, αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων στη χρήση 

μεθόδων για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Επίσης, θα παρέχει όλες τις ζητούμενες 

πληροφορίες και υλικό εκ μέρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την υλοποίηση 

του συγκεκριμένου παραδοτέου.  

Παραδοτέα : 
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Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την ανάπτυξη κοινών πρακτικών που αφορούν τον περιορισμό / 

πρόληψη της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού των 

τουριστικών επιχειρήσεων στη χρήση μεθόδων για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

                                                                                                                
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κέρκυρα 09-12-2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η αν. Δ/ΝΤΡΙΑ 

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

  

 

  

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΑΒΡΑΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΡΑΡΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Δαπάνη σε € 

1 
D 1.2.3: Συναντήσεις έργου και 

συντονισμός  
Μια απολογιστική έκθεση για την διοργάνωση 
της συνάντησης των εταίρων  

483,87 € 

2 
D 1.2.4: Διαχείριση έργου 

(αναφορές) 
Σύνταξη μια πρόοδο αναφοράς και μιας τελικής 
έκθεσης  

806,45 € 

3 
D 2.2.2: Έντυπο και ηλεκτρονικό 

υλικό  

Παραγωγή 3.500 ενημερωτικών φυλλαδίων  
Παραγωγή δυο ενημερωτικών βίντεο και 
ημερολόγιο προβολής στου τοπικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς  

2.056,45 € 

4 D 2.2.3: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  Δυο απολογιστικές εκθέσεις για την 
διοργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

1.612,90 € 

5 D 2.2.4: Ενημερωτικές ημερίδες  Μια απολογιστική έκθεση για την διοργάνωση 
της ενημερωτικής ημερίδας  

1.411,29 € 

6 
D 3.2.1: GIS σημείων συλλογής 

αποβλήτων  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και 
των ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την ανάπτυξη της εφαρμογής GIS 
για τα σημεία αποκομιδής των αποβλήτων 

241,94 € 

7 
D 3.2.2: Πληροφοριακό Σύστημα 

στόλου αποκομιδής αποβλήτων  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και 
των ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την ανάπτυξη του πληροφοριακού 
συστήματος για την διαχείριση του στόλου 
συλλογής αποβλήτων 

241,94 € 

 

8 

D 4.2.1: Οδηγίες για τις νέες 

πολιτικές του συστήματος 

διαχείρισης «HORECA» 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή κατάρτιση των οδηγιών για το νέο 
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA».  

201,61 € 

9 
D 4.2.2: Αύξηση της ενημέρωσης 

για τις νέες πρακτικές  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με τις ενέργειες 
που πραγματοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος 
για τον σκοπό αυτό 

201,61 € 

10 

D 5.2.1: Απόκτηση γνώσης κατά 

τη διάρκεια της πιλοτικής 

εφαρμογής  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή την κατάρτιση της γνωστικής βάσης 
αναφορικά με την διαχείριση των οργανικών 
αποβλήτων 

766,13 € 
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11 

D 6.2.1: Σχέδιο δράσης για την 

κοινή διαχείριση των αποβλήτων 

του «HORECA» 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή την εκπόνηση του κοινού σχεδίου 
δράσης για το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 
«HORECA» 

120,97 € 

12 

D 6.2.2: Πρωτόκολλα για τη 

συνεργασία των δήμων στη 

διασυνοριακή περιοχή στη 

διαχείριση των αποβλήτων του 

«HORECA» 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων 
συνεργασίας των δήμων στην διασυνοριακή 
περιοχή που αφορά  το σύστημα διαχείρισης 
αποβλήτων «HORECA» 

241,94 € 

13 D 6.2.3: Σχέδιο βιωσιμότητας  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την εκπόνηση του σχεδίου 
βιωσιμότητας για το σύστημα διαχείρισης 
αποβλήτων «HORECA» 

120,97 € 

14 
D 6.2.4: Πρακτικές μείωσης των 

αποβλήτων  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την ανάπτυξη κοινών πρακτικών 
που αφορούν τον περιορισμό / πρόληψη της 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, αλλά 
και της εκπαίδευσης του προσωπικού των 
τουριστικών επιχειρήσεων στη χρήση μεθόδων 
για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων 

161,29 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 8.669,36 € 

   Φ.Π.Α.  24% 2.080,64 € 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.750,00 € 

                                                                                                                  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κέρκυρα 09-12-2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η αν. Δ/ΝΤΡΙΑ 

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

  

 

  

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΑΒΡΑΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΡΑΡΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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3.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο  
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 

Νήσων στην υλοποίηση της Πράξης «E-HORECA WANET» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας 

INTERREG Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020 και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων: D 1.2.3, D 1.2.4, D 2.2.2, D 

2.2.3, D 2.2.4, D 3.2.1, D3.2.2, D 4.2.1, D 4.2.2, D 5.2.1, D 6.2.1, D 6.2.2, D 6.2.3 και D 6.2.4». Η εν λόγω 

σύμβαση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1) Την διοικητική και οικονομική παρακολούθηση του έργου καθώς και στη σύνταξη αναφορών για την 

πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και προώθηση των 

αναφορών αυτών στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, και  

2) Τις υπηρεσίες Ενημέρωσης, Προβολής και Διάχυσης της Πράξης «E-HORECA WANET» και τη 

δημιουργία του απαιτούμενο επικοινωνιακού υλικού, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνιακής 

προβολής των δραστηριοτήτων και ενεργειών της συγχρηματοδοτούμενης πράξης καθώς και τη 

διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους δημοτικούς υπαλλήλους  για την παρουσίαση της 

χρήσης του πληροφοριακού συστήματος. 

3) Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στην συνεργασία του με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Ελλάδας σχετικά με την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος αλλά και για την 

ενσωμάτωση του E-HORECA WANET στη λειτουργία του φορέα αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πειραματικής φάσης του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

 Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

  Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

  Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

  Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων 
κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

 Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
άρθρα 63 & 66 

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882
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 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ¨ 

 Του ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α/ 09-03-2019) «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου 
ιδιωτικών κλινικών, σύσταση εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας σύσταση εθνικού ινστιτούτου 
νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» 

 Του Ν 4623/2019 (ΦΕΚ 134Α/ 09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα » 
 

Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο: Σειρά ισχύος τευχών 
  Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων 
εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  

1. Το συμφωνητικό  

2. Οι Οικονομικές Προσφορές των εταιριών 

3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Η Τεχνική περιγραφή της μελέτης 

5. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης 

6. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των παραδοτέων, όπως ισχύει  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Διαδικασία  Ανάθεσης 
Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης 

θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής  για όσες 

προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 

(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Δικαίωμα συμμετοχής 
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
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διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
5.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

5.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο του γεωγραφικού εύρους του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων. 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 

την ημερομηνία λήξης της πράξης «E-HORECA WANET». Με βάση το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης, 

όπως ισχύει σήμερα, η ημερομηνία λήξης της πράξης είναι η 31/03/2020. 

Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της πράξης «E-HORECA WANET», παρατείνεται 

αυτομάτως αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου δίχως πρόσθετη επιβάρυνση. 

 

Τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των Παραδοτέων είναι τα ακόλουθα: 

 

α/α Παραδοτέα: Ημ/νία ολοκλήρωσης 

1 
D 1.2.3: Συναντήσεις έργου και 

συντονισμός  
31 /03 /2020 

2 D 1.2.4: Διαχείριση έργου (αναφορές) 
1η αναφορά προόδου (4η έργου) 

30/01/2020 
Τελική έκθεση αναφοράς  31/03/2020 

3 D 2.2.2: Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό  31/03/2020 

4 D 2.2.3: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  
31/03/2020 

5 D 2.2.4: Ενημερωτικές ημερίδες  
31/03/2020 

6 
D 3.2.1: GIS σημείων συλλογής 

αποβλήτων  
Ένα μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης  

7 
D 3.2.2: Πληροφοριακό Σύστημα 

στόλου αποκομιδής αποβλήτων  
Ένα μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης 

8 

D 4.2.1: Οδηγίες για τις νέες πολιτικές 

του συστήματος διαχείρισης 

«HORECA» 

 
31/03/2020 
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9 
D 4.2.2: Αύξηση της ενημέρωσης για 

τις νέες πρακτικές  

 
31/03/2020 

10 
D 5.2.1: Απόκτηση γνώσης κατά τη 

διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής  

 
31/03/2020 

11 

D 6.2.1: Σχέδιο δράσης για την κοινή 

διαχείριση των αποβλήτων του 

«HORECA» 

 
31/03/2020 

12 

D 6.2.2: Πρωτόκολλα για τη 

συνεργασία των δήμων στη 

διασυνοριακή περιοχή στη διαχείριση 

των αποβλήτων του «HORECA» 

 
 

31/03/2020 

13 D 6.2.3: Σχέδιο βιωσιμότητας  
 

31/03/2020 

14 
D 6.2.4: Πρακτικές μείωσης των 

αποβλήτων  

 
31/03/2020 

 
 
Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της Πράξης, δύναται να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη 

παράταση της παρούσας, χωρίς αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο. 

 

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται στις διαδικασίες με απ΄ ευθείας ανάθεση (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο: Παραδοτέα της υπηρεσίας 
Τα τελικά παραδοτέα του Αναδόχου θα είναι: 
 
D 1.2.3: Συναντήσεις έργου και συντονισμός 

1) Απολογιστική έκθεση για την διοργάνωση της συνάντησης  

 
D 1.2.4: Διαχείριση έργου (αναφορές) 

1) Εξαμηνιαίες αναφορές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και τις υποδείξεις του προγράμματος για την προώθηση 

των αναφορών αυτών στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου. 

2) Υλικό Τελικής αναφοράς/έκθεσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου για την 

προώθηση στον Επικεφαλής Εταίρο του έργου. 

3) Αναφορά για τις εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου και για την πιστοποίηση και υποβολή 

δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS) του Προγράμματος 
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D 2.2.2: Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 

1) Ενημερωτικό φυλλάδιο (ποσότητα 3.500 τεμάχια) 

2) Δυο ενημερωτικών βίντεο και ημερολόγια προβολής αυτών στους τοπικούς τηλεοπτικούς 

σταθμούς 

D 2.2.3: Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 
1) Απολογιστική Έκθεση για το 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο  

2)  Απολογιστική Έκθεση για την 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο 

Η κάθε απολογιστική έκθεση θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου – Πρόσκληση συμμετεχόντων  

 Φωτογραφικό Υλικό 

 Λίστες Συμμετεχόντων 

 Παρουσιάσεις των Σεμιναρίων  

 
D 2.2.4: Ενημερωτικές ημερίδες 

1) Απολογιστική Έκθεση για ενημερωτική ημερίδα  

Η κάθε απολογιστική έκθεση θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Πρόγραμμα ημερίδας – Πρόσκληση συμμετεχόντων  

 Φωτογραφικό Υλικό 

 Λίστες Συμμετεχόντων 

Παρουσιάσεις της ημερίδας 
 
D 3.2.1: GIS σημείων συλλογής αποβλήτων 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και των ενεργειών 

που έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την ανάπτυξη της εφαρμογής GIS για τα σημεία αποκομιδής 

των αποβλήτων 
D 3.2.2: Πληροφοριακό Σύστημα στόλου αποκομιδής αποβλήτων 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και των ενεργειών 

που έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για την 

διαχείριση του στόλου συλλογής αποβλήτων. 
D 4.2.1: Οδηγίες για τις νέες πολιτικές του συστήματος διαχείρισης «HORECA» 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή κατάρτιση των οδηγιών για το νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

«HORECA» 
D 4.2.2: Αύξηση της ενημέρωσης για τις νέες πρακτικές 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος για την 

υλοποίηση των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των 

επαγγελματιών στις νέες πρακτικές του «HORECA». 
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D 5.2.1: Απόκτηση γνώσης κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την κατάρτιση της γνωστικής βάσης αναφορικά με την διαχείριση των 

οργανικών αποβλήτων. 
D 6.2.1: Σχέδιο δράσης για την κοινή διαχείριση των αποβλήτων του «HORECA» 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την εκπόνηση του κοινού σχεδίου δράσης για το σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων «HORECA». 
D 6.2.2: Πρωτόκολλα για τη συνεργασία των δήμων στη διασυνοριακή περιοχή στη διαχείριση 
των αποβλήτων του «HORECA» 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 

έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων συνεργασίας των δήμων στην 

διασυνοριακή περιοχή που αφορά  το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». 
D 6.2.3: Σχέδιο βιωσιμότητας 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 
έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την εκπόνηση του σχεδίου βιωσιμότητας για το σύστημα 
διαχείρισης αποβλήτων «HORECA». 

D 6.2.4: Πρακτικές μείωσης των αποβλήτων 
Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των ενεργειών που 
έκανε για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την ανάπτυξη κοινών πρακτικών που αφορούν τον περιορισμό / 
πρόληψη της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, αλλά και της εκπαίδευσης του προσωπικού των 
τουριστικών επιχειρήσεων στη χρήση μεθόδων για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων. 
  

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατάλληλη γνώση, εμπειρία και ικανότητα ώστε να 

ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Συγκεκριμένα, οι 

υποψήφιοι απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από το 2015 έως και σήμερα να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

πέντε (5) συμβάσεις για την υποστήριξη φορέων που συμμετέχουν ως εταίροι σε ευρωπαϊκά 

συγχρηματοδοτούμενα έργα (ολοκληρωμένα επιτυχώς) 

β) κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από το 2015 έως και σήμερα να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς ή 

να υλοποιούν ένα ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο που αφορά την διαχείριση οργανικών αποβλήτων 

τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία εστιατόρια κ.τ.λ.).  

γ) να διαθέτουν, επαρκή και εξειδικευμένη ομάδα έργου που να αποτελείται από τουλάχιστον δύο 

(2) μέλη: 

1ο μέλος 

- Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

- 10-ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων 

- Εμπειρία διαχείρισης τουλάχιστον πέντε (05) ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων 

- Άριστη γνώση αγγλικών 

2ο μέλος 
- Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης περιβαλλοντικής κατεύθυνσης  
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- 7-ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων 

- Να έχει εμπειρία σε ένα τουλάχιστον ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο που αφορά την διαχείριση 

αστικών απορριμμάτων  

- Άριστη γνώση αγγλικών 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δεσμευτεί ότι ένα εκ των δυο ζητουμένων μελών της ομάδας έργου του 

θα έχει τουλάχιστον παρουσία στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής μία φορά την εβδομάδα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. 

 

δ) Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 

τα πρότυπα ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή 

ισότιμο οργανισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: Εγγυήσεις 
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 

Επίσης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, διότι η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος & τόπος υποβολής προσφορών 
    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο Μέγαρο, 
Δ/νση:  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις ....-....-2019, 
ημέρα ............. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ........... π.μ. 

    Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών και δεν υποχρεώνεται 

να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ή άλλη 

υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Λόγοι αποκλεισμού 
  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 ή 7 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 
  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
    Ο προσφέρων οικονομικός φορέας της παρούσας διαδικασίας σύμβασης απαιτείται να ασκεί εμπορική ή 

βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  Οι οικονομικοί φορείς 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
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Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ισχύει κατά 

περίπτωση για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς). 

 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν την προσφορά. 
Οι  Υποψήφιοι   οφείλουν  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 
 

 Υπεύθυνη δήλωση ή απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου), ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρο 73 Ν. 4412/16): 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

                                                 
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 

του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 

πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 

αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 

εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 

(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί  από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 

4194/2013), καθώς και ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς.   
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (A' 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 
101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 
215). 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του  οικονομικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016. 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  
στους διαχειριστές. 
 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
μέλους,. (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). 

 Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους , από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 
(Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) 

  Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση για την 

ακρίβεια και ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων σε αυτά. 
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 Κατάλογο έργων προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, 

συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (πχ πρωτόκολλα παραλαβής, βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης κ.α) 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπόδειγμα της οποίας συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Ενδεικτικά νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 
i. Για Ανώνυμη Εταιρεία: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων 

καταστατικού και  γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το 
Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. - Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 
iv. Για ΙΚΕ ισχύον καταστατικό  

 
  Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 
κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου.    
 

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Τρόπος σύνταξης προσφορών – στοιχεία & δικαιολογητικά συμμετοχής 
14.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της υπηρεσίας. 
14.2. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο Μέγαρο, 
Δ/νση:  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ. 
Σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένας ξεχωριστός 
σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.   Επίσης στην εξωτερική πλευρά του φακέλου  θα 
αναγράφονται τα ακόλουθα : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς τον ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

Για την  
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«Eργασίες συμβούλου προγράμματος E-HORECA WANET, πρόγρ. Εδαφ. Συνεργ. ΕΛΛΑΔΑ -ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-
2020,  αντ. με ΚΑ 1328.012 εσόδων» 

Προϋπολογισμός Μελέτης :  10.750,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
 

 (Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …… / …… /2019 ώρα …………...) 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Ο Προσφέροντας πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του (ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την 
επωνυμία και το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική 
και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

  Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 

14.3.  Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της μελέτης. 
Η τιμή της υπηρεσίας  δίνεται  σε ευρώ ανά τεμάχιο όπως αναφέρεται στο Τιμολόγιο. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  
Οι προσφορές θα πρέπει: α) να δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, β) να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή να μην υπερβαίνει τον 
Προϋπολογισμό της σύμβασης.  
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, υποβάλλεται εις διπλούν σε 
σφραγισμένο φάκελο. 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο: Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές 

και αμετάβλητες.   

       

ΑΡΘΡΟ 16ο: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής 
Η συνολική δαπάνη της μελέτης  ανέρχεται στο ποσό των 10.750,00 €  με τον  ΦΠΑ 24%, προέρχεται από τον 

Δημοτικό προϋπολογισμό του έτους 2019 και η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του Κ.Α.: 62.7341.009 «Εργασίες 

Συμβούλου προγράμματος E-HORECA WANET, προγρ. Εδαφ. Σενεργ. ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020, αντ. με 

Κ.Α. 13.28.012». 

    Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά  από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων, μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής του αντικειμένου της 

Σύμβασης. 

    Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 
  Toν  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.  
   Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
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εισοδήματος. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
17.1. Παρακολούθηση της σύμβασης 
    Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από τον υπεύθυνο – συντονιστή της 
πράξης  σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω  μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

 
17.2. Διάρκεια σύμβασης 
17.2.1. Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως την 
ημερομηνία λήξης της πράξης «E-HORECA WANET». Με βάση το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της πράξης, 
όπως ισχύει σήμερα, η ημερομηνία λήξης της πράξης είναι η 31/03/2020. 

Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της πράξης «E-HORECA WANET», παρατείνεται 
αυτομάτως αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου δίχως πρόσθετη επιβάρυνση. 
17.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης  ή  αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο  19 της παρούσας. 

 
17.3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
    Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
Για την παραλαβή των εργασιών, η Επιτροπή Παραλαβής θα πιστοποιεί και θα παραλαμβάνει τις γενόμενες 
εργασίες με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης, βάσει 
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης που θα εκδίδονται από τον υπεύθυνο- συντονιστή  της πράξης . 
   Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
    Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
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Επίσης πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου  218 του ν. 4412/2016. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο: Τρόπος Πληρωμής 
18.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων, μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής του αντικειμένου της 
Σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από μέρους του Αναδόχου όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής 
παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το 
τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. 
18.2.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 
  19.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
19.2. Αν οι υπηρεσίες  ή τα παραδοτέα παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή παραδοτέων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών ή παραδοτέων  που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες ή παραδοτέα που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
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σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο: Εφαρμοστέο δίκαιο 
  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, οι όροι της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
  Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 
  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από 
την εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που 
εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

 

 

 

                                                                                                                
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κέρκυρα 09-12-2019 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η αν. Δ/ΝΤΡΙΑ 

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

  

 

  

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΑΒΡΑΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΡΑΡΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

   Η προσφορά μου ισχύει για εννέα (9) μήνες από την ημέρα υποβολής της 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης, την 
οποία έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της 

 Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή 

 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 

 Ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων θα είναι έως την 31-03-2020 με βάση το εγκεκριμένο 
τεχνικό δελτίο της πράξης, όπως ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση παράτασης της ημερομηνίας 
λήξης της πράξης «E-HORECA WANET», παρατείνεται αυτομάτως αντίστοιχα και η διάρκεια της 
παρούσας  σύμβασης για το ίδιο χρονικό διάστημα.  

 
Ημερομηνία:      …..…/…….2019 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                       
(Υπογραφή) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Δαπάνη σε € 

1 
D 1.2.3: Συναντήσεις έργου 

και συντονισμός  
Μια απολογιστική έκθεση για την διοργάνωση 
της συνάντησης των εταίρων  

 

2 
D 1.2.4: Διαχείριση έργου 

(αναφορές) 
Σύνταξη μια πρόοδο αναφοράς και μιας τελικής 
έκθεσης  

 

3 
D 2.2.2: Έντυπο και 

ηλεκτρονικό υλικό  

Παραγωγή 3.500 ενημερωτικών φυλλαδίων  
Παραγωγή δυο ενημερωτικών βίντεο και 
ημερολόγιο προβολής στου τοπικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς  

 

4 
D 2.2.3: Εκπαιδευτικά 

Σεμινάρια  
Δυο απολογιστικές εκθέσεις για την διοργάνωση 
των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

 

5 
D 2.2.4: Ενημερωτικές 

ημερίδες  
Μια απολογιστική έκθεση για την διοργάνωση 
της ενημερωτικής ημερίδας  

 

6 
D 3.2.1: GIS σημείων 

συλλογής αποβλήτων  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και 
των ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την ανάπτυξη της εφαρμογής GIS για 
τα σημεία αποκομιδής των αποβλήτων 

 

7 

D 3.2.2: Πληροφοριακό 

Σύστημα στόλου αποκομιδής 

αποβλήτων  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και 
των ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την ανάπτυξη του πληροφοριακού 
συστήματος για την διαχείριση του στόλου 
συλλογής αποβλήτων 

 

8 

D 4.2.1: Οδηγίες για τις νέες 

πολιτικές του συστήματος 

διαχείρισης «HORECA» 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή κατάρτιση των οδηγιών για το νέο 
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων «HORECA».  
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9 

D 4.2.2: Αύξηση της 

ενημέρωσης για τις νέες 

πρακτικές  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με τις ενέργειες 
που πραγματοποίησε ο υποψήφιος ανάδοχος για 
τον σκοπό αυτό 

 

10 

D 5.2.1: Απόκτηση γνώσης 

κατά τη διάρκεια της 

πιλοτικής εφαρμογής  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή την κατάρτιση της γνωστικής βάσης 
αναφορικά με την διαχείριση των οργανικών 
αποβλήτων 

 

11 

D 6.2.1: Σχέδιο δράσης για 

την κοινή διαχείριση των 

αποβλήτων του «HORECA» 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή την εκπόνηση του κοινού σχεδίου 
δράσης για το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 
«HORECA» 

 

12 

D 6.2.2: Πρωτόκολλα για τη 

συνεργασία των δήμων στη 

διασυνοριακή περιοχή στη 

διαχείριση των αποβλήτων 

του «HORECA» 

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για τη σύνταξη των πρωτοκόλλων 
συνεργασίας των δήμων στην διασυνοριακή 
περιοχή που αφορά  το σύστημα διαχείρισης 
αποβλήτων «HORECA» 

 

13 D 6.2.3: Σχέδιο βιωσιμότητας  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την εκπόνηση του σχεδίου 
βιωσιμότητας για το σύστημα διαχείρισης 
αποβλήτων «HORECA» 

 

14 
D 6.2.4: Πρακτικές μείωσης 

των αποβλήτων  

Απολογιστική έκθεση σχετικά με το υλικό που 
παρείχε προς υπεύθυνο εταίρο αλλά και των 
ενεργειών που έκανε για τον σκοπό αυτό, 
δηλαδή για την ανάπτυξη κοινών πρακτικών που 
αφορούν τον περιορισμό / πρόληψη της 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, αλλά 
και της εκπαίδευσης του προσωπικού των 
τουριστικών επιχειρήσεων στη χρήση μεθόδων 
για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων 

 

  ΣΥΝΟΛΟ  

  Φ.Π.Α.  24%  



                                                                 
    E-HORECA WANET 

This project is funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania” 
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