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Εκ του υπ’ αριθ. 30/17-7-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   315/2018 Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 5/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο 
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (ωρίμανσης φακέλου) από 

χρηματοδοτικό Σύμβουλο για ένταξη έργων σε Περιφερςιακά Επι-
χειρησιακά Προγράμματα Αττικής», έγκριση της δαπάνης και διά-

θεση της πίστωσης 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  17-7-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 12891/13-7-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
 Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-

μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 2ο θέμα    του εκτός ημερησίας Δ/ξεως που 
αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Οικο-
νομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010, και θέτει υπ’ όψιν την υπ’ α-
ριθ. Πρωτ. 13054/17-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής , 
στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
Θέμα : Έγκριση της 05/2018 Τεχνικής Περιγραφής , δαπάνης και διάθεση πίστωσης . 
 
Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών με τίτλο΄΄Παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών (ωρίμανσης φακέλου) από χρηματοδοτικό Σύμβουλο για ένταξη έργων 
σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής΄΄. Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της 
παραπάνω υπηρεσίας είναι 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 
30.6142.0007 και βαρύνει κατά 12.400,00 € το σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του 
Δήμου του οικονομικού έτους 2018 και κατά 12.400,00 € το σκέλος των εξόδων του 
προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2019.  
 
Ο Δήμος Μεγαρέων προκειμένου να υλοποιήσει τα έργα/δράσεις που περιλαμβάνονται στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό του πρέπει, πέραν των ιδίων πόρων, να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση τους 
με την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων έργων/δράσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Για 
τον σκοπό αυτό έχει σχεδιάσει σύστημα ωρίμανσης και ένταξης  έργων του Δήμου με αντικείμενο τον 
έγκαιρο σχεδιασμό και προγραμματισμό των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση των 
έργων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη και απρόσκοπτη έναρξη της υλοποίησής των έργων που 
δύναται να χρηματοδοτηθούν από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-
2020) ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές (Πράσινο Ταμείο κλπ.) 
Τα χρηματοδοτούμενα αυτά προγράμματα έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και ο προγραμματισμός, 
σχεδιασμός και προετοιμασία τεκμηριωμένων προτάσεων απαιτούν προσαρμογή στις απαιτήσεις της 
προγραμματικής περιόδου, καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων για τη 
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μεγαλύτερη δυνατή θετική επίπτωση στην υποβοήθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων. 
Στην πράξη είναι γεγονός ότι η ανωτέρω Διεύθυνση που αποτελείται από τρία (3) Τμήματα  δεν είναι 
επαρκώς στελεχωμένη.  
Λόγω του ότι η Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου που εξ 
αντικειμένου και αρμοδιότητας παρέχει υποστήριξη στην εκάστοτε εμπλεκόμενη Υπηρεσία που θα 
κληθεί να ωριμάσει έργα/δράσεις για χρηματοδότηση, δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη  καθίσταται 
απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου από εξωτερικό 
συνεργάτη ό οποίος να διαθέτει την ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να συνδράμει 
τις υπηρεσίες του Δήμου στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων . 
 
Για το σκοπό αυτό, μέσω της  σχετικής παροχής υπηρεσιών, ο Δήμος θα λάβει υπηρεσίες Συμβούλου 
για την υποστήριξη του σε προτάσεις πράξεων που απαιτούν σύνολο ενεργειών για την 
ωρίμανση/υλοποίηση τους κατά την διαδικασία της ένταξης τους σε χρηματοδοτικά μέσα και 
εργαλεία. Επίσης θα λάβει υπηρεσίες για τη διαρκή ενημέρωση του ως προς τις δυνατότητες ένταξης 
έργων και δράσεων του αναπτυξιακού σχεδιασμού του στα χρηματοδοτικά προγράμματα.  
 
Οι υπηρεσίες υποστήριξης του Συμβούλου θα αφορούν στα έξης αντικείμενα: 
1. στη διερεύνηση και παρακολούθηση των υπαρχόντων δυνατοτήτων χρηματοδότησης με σκοπό 
την αξιοποίησή τους από τον Δήμο 
2. στην εκτέλεση ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση σύνταξης του φακέλου της πρότασης 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες 
3. στην εκτέλεση συμπληρωματικών ενεργειών ωρίμανσης κατά τη φάση αξιολόγησης των πράξεων 
για την οριστική ένταξη τους. 
4. στις διαδικασίες που αφορούν στα ακόλουθα στάδια: (α) πριν την έγκριση των τευχών 
δημοπράτησης, (β) πριν την Υπογραφή Σύμβασης (μετά την ανάδειξη αναδόχου) 
Ο σύμβουλος θα συμμετέχει σε διαβουλεύσεις τόσο ανάμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Όργανα 
του Δήμου, όσο και ανάμεσα στο Δήμο και τις υπηρεσίες χρηματοδότησης, για τον άρτιο σχεδιασμό 
και την κατάρτιση προτάσεων έργων/δράσεων του Δήμου. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι υπηρεσίες του Συμβούλου θα περιλαμβάνουν υποστήριξη ανάλογα 
με τις απαιτήσεις των προς ένταξη Πράξεων, στην ανάδειξη των προβλημάτων ωρίμανσης και τις 
προτεινόμενες λύσεις, στις προδιαγραφές/απαιτήσεις, της προτεινόμενης λύσης και στο σχεδιασμό 
των δράσεων όπου απαιτείται κ.λ.π. 
Τα παραδοτέα της υπηρεσίας πράξης είναι η Εκπόνηση αναλυτικών τεσσάρων (4) τριμηνιαίων 
εκθέσεων, όπου θα περιγράφονται: 
• Δυνατότητες Χρηματοδότησης 
• Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας 
• Ενέργειες Ωρίμανσης   
Στις τριμηνιαίες εκθέσεις θα γίνεται αναλυτική αναφορά των υπηρεσιών υποστήριξης  τόσο σε γενικό 
επίπεδο, π.χ. εργαλεία χρηματοδότησης, όσο και εξειδικευμένα ανά πρόταση/πράξη που βρίσκεται σε 
διαδικασία ωρίμανσης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης. Οι τριμηνιαίες αναλυτικές Εκθέσεις 
Προόδου Δράσεων θα υποβάλλονται εντός του επόμενου μηνός από την ολοκλήρωση του σχετικού 
τριμήνου αναφοράς. 
Ο μέγιστος συμβατικός χρόνος για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης . 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
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• τον N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του 
άρθρου 158 και του άρθρου 209. 
• τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα της παραγράφου δ’ του άρθρου 72. 
• τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
• τον Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, 
όπως ισχύει σήμερα 
• τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 
4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) 
• του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  
• του Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
• της 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23-5-2017) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 
΄΄Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης . 
 
 
                                              ΕΙΣΗΓΟΥΜΕ 
 
        Την λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αρ. πρωτ. 05/2018 Τεχνικής Περιγραφής, δαπάνης 
& διάθεσης της πίστωσης, με τίτλο: ΄΄Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (ωρίμανσης φακέλου) από 
Χρηματοδοτικό Σύμβουλο για ένταξη έργων σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Αττικής΄΄. 
Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας  είναι 24.800,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 30.6142.0007 και βαρύνει κατά 12.400,00 € το 
σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018 και κατά 
12.400,00 € το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2019.  
 ( Κωδικός cpv : 79415200-8 ΄΄Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού). 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 

Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α)ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

  

Β) Εγκρίνει την υπ’αρ. 05/2018 Τεχνική Περιγραφή με τίτλο: «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 
(ωρίμανσης φακέλου) από Χρηματοδοτικό Σύμβουλο για ένταξη έργων σε Περιφερειακά Επιχειρησι-
ακά Προγράμματα Αττικής».  
 
Γ) Εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης,  για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας  
ποσού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) με Κ.Α. 30.6142.0007 και βαρύνει κα-
τά 12.400,00 € το σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2018 
και κατά 12.400,00 € το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 
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2019.  
 ( Κωδικός cpv : 79415200-8 ΄΄Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού). 

 
 
Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέ-
ωσης 
 

Δ)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 
 
 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   315/2018  

 
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 17-7-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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