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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία 

Αξιολόγησης των ∆οµών του ∆ήµου και τη διατύπωση Σχεδίου 

Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ∆ήµου (ΟΕΥ)  µε παράλληλη 

εκπαίδευση (µεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 

                    Φ.Π.Α.   : 2.400,00 

                   ΣΥΝΟΛΟ: 12.400,00 

 

ΠΡΟΣ 
 

Την εταιρεία 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι & Χ Ο.Ε. 

Με τον διακριτικό τίτλο 
EVOLUTION PROJECTS 

 
 

32 Βοσπόρου, 16777, Ελληνικό, Αττική 

Ζαγορά, 23.11.2018 

Αριθ. Πρωτ.: 13575 

 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπει τη δαπάνη ανάθεσης σύµβασης 

παροχής υπηρεσιών της δαπάνης µε τίτλο: Υπηρεσίες Υποστήριξης του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των ∆οµών του ∆ήµου 

και τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ∆ήµου (ΟΕΥ)  

µε παράλληλη εκπαίδευση (µεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού. 

 

Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου οικονοµικού έτους 2018 και συγκεκριµένα στον Κ.Α. 00-

6117.13 

 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παρούσας µελέτης προβλέπεται να ανέλθει 

στο ποσό των 12.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές για τις Υπηρεσίες Υποστήριξης του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των ∆οµών του ∆ήµου και τη 

διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ∆ήµου (ΟΕΥ)  µε 

παράλληλη εκπαίδευση (µεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

β. Φορολογική ενηµερότητα 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νοµιµοποίησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

 

Παρακαλούµε, να µας αποστείλετε σχετική προσφορά µέχρι στις 26/11/2018 

και ώρα 10:00 π.µ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας 

ανάθεση νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, 

στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν 

σύµβαση στο φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και 

διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  

οικονοµικός φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν 

λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

∆ΗΜΟΣ  ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ------ 
Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 
Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 
Τηλέφωνο: 24263 50105 
Fax: 24260 23128 
Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ  

-------- 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία 

Αξιολόγησης των ∆οµών του ∆ήµου και τη διατύπωση Σχεδίου 

Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ∆ήµου (ΟΕΥ)  µε παράλληλη 

εκπαίδευση (µεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού 

 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.000,00 

                    Φ.Π.Α.   : 2.400,00 

                   ΣΥΝΟΛΟ: 12.400,00 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Η µελέτη αυτή συντάχθηκε σε (3) αντίγραφα  

Ζαγορά, 12.11.2018 
 
Αριθµ. Πρωτ.: 13106 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ------ 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ  

-------- 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπει τη δαπάνη ανάθεσης σύµβασης 

παροχής υπηρεσιών της δαπάνης µε τίτλο: Υπηρεσίες Υποστήριξης του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των ∆οµών του ∆ήµου 

και τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ∆ήµου (ΟΕΥ)  

µε παράλληλη εκπαίδευση (µεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού. 

 

Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου οικονοµικού έτους 2018 και συγκεκριµένα στον Κ.Α. 00-

6117.13 

 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της παρούσας µελέτης προβλέπεται να ανέλθει 

στο ποσό των 12.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 



Το άρθρο 35 παρ.4 του Ν.4024/11 προβλέπει την εφαρµογή της διαδικασίας  

αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και συγκεκριµένα αναφέρει: «Από 

1.1.2012 τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών µονάδων 

και του προσωπικού των φορέων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα, όπως ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση των 

Υπουργών ΟΙΚ. και ∆.Μ.Η.∆., η οποία εκδίδεται έως 31.12.2011. Η διαδικασία 

αξιολόγησης διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά κριτήρια µε τη συνδροµή 

και εξωτερικών συµβούλων και ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 

31.12.2012».  

Οι προθεσµίες της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του Ν.4024/11, µε το σχέδιο 

νόµου «Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 9, αναφέρει ότι «παρατείνονται 

µέχρι την ολοκλήρωσή τους οι διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπει ο Ν. 

4024/11».  

Η ΚΕ∆Ε µε το υπ’ αριθµ. 2329/5-8-2013 έγγραφό της δίνει κατεύθυνση στους 

δήµους όλης της περιφέρειας να προχωρήσουν στην Αξιολόγηση ∆οµών & 

Υπηρεσιών τους, ζητώντας τη βοήθεια εξωτερικού εµπειρογνώµονα όπου αυτός 

χρειάζεται.  

Η αναφορά στον εµπειρογνώµονα γίνεται από το νοµοθέτη προκειµένου να 

καλυφθούν τα κενά προσωπικού τεχνογνωσίας, εµπειρίας, µεθοδολογίας κλπ 

που υπάρχουν στους δήµους όλης της χώρας. Με τη δυνατότητα αυτή, 

κατοχυρώνεται η συνεργασία µε εξωτερικό αµερόληπτο συνεργάτη προκειµένου 

να επιτευχθεί η αντικειµενικότητα του έργου (Γιαλελής Κ., 2011).  

Αξίζει να τονιστεί ότι αυτό που έχει µεγάλη σηµασία σε µια αξιολόγηση είναι η 

επίτευξη του τελικού-ανώτερου σκοπού, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από την 

αντικειµενικότητα που εξασφαλίζουν η µεθοδολογία και ο τρόπος, τα εργαλεία 

δηλαδή, βάσει των οποίων αυτή διενεργείται (∆. Μπουραντάς,2002 και Ν. 

Μιχόπουλος 2008). 

Κύριος στόχος είναι να µην καταλήξει η όλη διαδικασία σε µια τυπική 

αυτοαξιολόγηση, αλλά σε µια ουσιαστική κρίση επί των υφιστάµενων δοµών, 

ώστε να αποτυπώσει αµερόληπτα την πραγµατικότητα, τα προβλήµατα και τις 

δυνατότητες-ευκαιρίες που υπάρχουν. Στην ουσιαστική δηλαδή, έντιµη και 

αντικειµενική αξιολόγηση του απαιτούµενου έργου (Β. Μουστάκης, 2010). 

Το επίπεδο της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας που αυτή τη στιγµή υπάρχει 

στο δήµο Ζαγοράς - Μουρεσίου, δεν µπορεί να αποδώσει την ανάλυση της 

έρευνας, αφού η απλή καταγραφή ως µέρος της γενικότερης υλικοτεχνικής 



υποδοµής δεν αρκεί για να απεικονίσει την τεράστια βαρύτητα που έχουν οι 

παράµετροι αποτύπωσης των δεδοµένων. 

Η τεχνολογία και η χρήση τους στο επίπεδο αυτοµατοποίησης των διαδικασιών 

έχει µεγάλη επιρροή στον τρόπο οργάνωσης (Β. Κέφης, 2005), και σε καµιά 

περίπτωση δεν πρέπει ως στοιχεία να παραγνωρίζεται. 

Η SWOT Ανάλυση που απαιτείται, δεν µπορεί να γίνει από το εσωτερικό 

περιβάλλον ενός δήµου µόνο, αφού πρέπει να αποτυπώνει στοιχεία και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, ιδίως τις ανάγκες, τα θέλω και τις δυνατότητες που 

έχουν οι stakeholders οι οποίοι απαρτίζουν την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι 

πολύ σηµαντικό, διότι στις τελικές προτάσεις που θα εµπεριέχει η αξιολόγηση 

των δοµών θα πρέπει να συµπεριληφθούν διαδικασίες που θα καταστίσουν τις 

δηµοτικές υπηρεσίες αρωγούς για την επίλυση των προβληµάτων όλων των 

δηµοτών. Σε αυτό το σηµείο, ο εξωτερικός συνεργάτης-εµπειρογνώµονας 

κρίνεται απαραίτητος από το νοµοθέτη, διότι δεν εκπροσωπεί την πολιτική 

ταυτότητα-άποψη της όποιας ∆ηµοτικής Αρχής, κι έτσι µπορεί εύκολα να 

πλησιάσει τα ενδιαφερόµενα µέρη χωρίς αυτά να εκφράσουν αίσθηµα 

καχυποψίας και δυσπιστίας απέναντί του (∆. ∆έκλερης, 1989 και Αντ. 

Μακρυδηµήτρης, 2003). 

Αν λοιπόν, όπως απαιτεί η σύγχρονη θεωρία (∆. Μπουραντάς, 2002, Α. 

Μακρυδηµήτρης 2003, ΝαντλερΤούσµαν 2005, Τζωρτζάκης 2007, 

Μιχαλόπουλος 2008, Μουστάκης 2012 κ. ά.) για µια ορθολογική αξιολόγηση 

απαιτείται µεταξύ άλλων ο «αξιολογητής και η αξιοπιστία του» γίνεται φανερή η 

ανάγκη που έχει προβλέψει ο νοµοθέτης για τη δυνατότητα βοήθειας προς του 

ΟΤΑ εξωτερικού συνεργάτη προκειµένου να προχωρήσουν στην αξιολόγηση 

των δοµών τους. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Έχοντας υπ’ όψιν όλα αυτά και µε δεδοµένα τα κάτωθι: 

α) την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού πάνω σε θέµατα αξιολογήσεων 

β) την έλλειψη των αναγκαίων εργαλείων που απαιτούνται για την έρευνα και 

την αδυναµία παραγωγής τους 

γ) την έλλειψη γνώσεων ποσοτικοποίησης µεγεθών και ποσοστιαίων 

αποτυπώσεων σε παρουσίαση διαγραµµάτων 

δ) την έλλειψη µηχανογραφικού συστήµατος µε αυτοµατοποιηµένες µεθόδους 

προκειµένου να απεικονιστούν τα παραγόµενα αποτελέσµατα και τα 

συµπεράσµατά τους 



ε) την έλλειψη συστηµάτων στατιστικών αναλύσεων της έρευνας (spss 

19,20,21), καθώς και εξειδικευµένου χρήστη 

στ) την αδυναµία πρόσληψης και ταχύρρυθµης εκπαίδευσης υπαλλήλων λόγω 

απαγόρευσης των προσλήψεων αλλά και χρόνου που απαιτείται για την 

εκπαίδευσή τους, έχοντας υπ’ όψιν ότι πρόκειται για ένα έργο που θα 

πραγµατοποιηθεί µόνο µια φορά σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή 

ζ) την επιθυµία του δήµου να πραγµατοποιήσει αντικειµενική αξιολόγηση των 

δοµών του χρησιµοποιώντας εξωγενή εργαλεία τα οποία ο ίδιος δεν διαθέτει και 

η όλη διαδικασία να µην αποτελέσει µια τυπική αυτοαξιολόγηση 

η) την επιθυµία την δηµοτικής αρχής να δεχτεί και εφαρµόσει τα αποτελέσµατα 

της έρευνας που προέρχονται από εξωγενή παράγοντα-συνεργάτη 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου αποφάσισε να ζητήσει την βοήθεια-συνεργασία 

εµπειρογνώµονα ώστε να συµβάλλει µε την εµπειρογνωµοσύνη του στην 

διαδικασία αξιολόγησης των δοµών του δήµου. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία µε εξωτερικό 

εµπειρογνώµονα, προκειµένου να γίνει η Αξιολόγηση ∆οµών του δήµου µας και 

γι’ αυτό  παρακαλούµε πολύ όπως εγκρίνεται το ανάλογο χρηµατικό ένταλµα, 

αφού σε οποιαδήποτε άλλη απόφασή σας, το έργο δεν θα µπορέσει να 

πραγµατοποιηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ------ 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ  

-------- 

 

 

  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Φάση Α: Αξιολόγηση των ∆οµών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων 

Α.1 Συνοπτική 

περιγραφή των 

υφιστάµενων 

∆οµών του ∆ήµου 

και των Ν.Π. 

 

• Π.α1.1 Έκθεση 

περιγραφής των 

υφιστάµενων 

∆οµών του ∆ήµου 

 

 

• Π.α1.2 Εργαλεία 

καταγραφής των ∆οµών 

και των Συστηµάτων 

του ∆ήµου. 

• Π.α1.3 Υποστήριξη 

της επιτόπου 

καταγραφής, 

κωδικοποίησης και 

αξιολόγησης της 

 

 

 

 

 

 

 

1ος  Μήνας 

 

 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

επάρκειας των ∆οµών 

 

 

Α.2. Συνοπτική 

αποτύπωση των 

προτεραιοτήτων 

της διοίκησης και 

της στρατηγικής 

του 

• Π.α2.1 

Προτεραιότητες της 

∆ηµοτικής Αρχής 

και  η Στρατηγική 

του ∆ήµου, στο 

πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος 

• Π.α2.2. Έκθεση 

αξιολόγησης.της 

Στρατηγικής του ∆ήµου. 

Α.3. Αξιολόγηση 

των ∆οµών / 

Επισήµανση 

κρίσιµων 

ζητηµάτων 

• Π.α3.1. 

Αξιολόγηση των 

∆οµών του ∆ήµου 

ανά Τοµέα 

λειτουργίας 

• Π.α3.2. Έκθεση 

περιγραφής των 

υφιστάµενων 

∆οµών. 

• Π.α3.3. Αναφορά 

εκτιµήσεων της 

λειτουργίας των δοµών 

του ∆ήµου ανά Τοµέα 

Αρµοδιοτήτων 

(αποτελέσµατα 

εργαλείου 

αξιολόγησης). 

• Π.α3.4. Έρευνα 

Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Στελεχών του ∆ήµου. 

• Π.3.5.  Συµβολή στην 

αξιολόγηση της 

οργάνωσης, των πόρων 

και των συνεργασιών 

του ∆ήµου. 

 

 

 

 

 

 

1ος Μήνας 

Φάση Β : Εκπόνηση των Σχεδίων Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης 

Β.1. Σενάρια και 

προτάσεις 

αναδιοργάνωσης 

• Π.β1.1. 

Αξιολόγηση των 

∆οµών του ∆ήµου 

ανά Τοµέα 

λειτουργίας 

 

• Π.β1.2. Αξιολόγηση 

των ∆οµών του ∆ήµου 

ανά Τοµέα λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Π.β2.2 Υποστήριξη 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

Β.2. Πρόταση για 

το νέο 

οργανόγραµµα 

(αριθµός, 

διάρθρωση, 

αποστολή και 

αρµοδιότητες 

οργανικών 

µονάδων) 

 

 

 

• Π.β2.1. 

Αξιολόγηση των 

∆οµών του ∆ήµου 

ανά Τοµέα 

λειτουργίας 

 

της διαδικασίας 

ανάλυσης και 

αξιολόγησης των ∆οµών 

Λειτουργίας ∆ήµου 

• ∆ιατύπωση 

εναλλακτικών 

Σεναρίων. 

• Ανάλυση Κόστους – 

Οφέλους των 

Προτάσεων. 

• Σχέδιο εφαρµογής 

του νέου 

Οργανογράµµατος, 

εφικτότητα, 

χρονοδιάγραµµα κόστη 

και αναγκαία µέσα. 

 

 

 

 

 

 

2ος  Μήνας 

Β.3. Πολιτική 

Επιµόρφωσης και 

ανάπτυξης 

 

 

• Π.β3.1. Έκθεση 

περιγραφής 

εκπαιδευτικών 

εργαλείων για την 

επιµόρφωση των 

στελεχών του ∆ήµου. 

Β.4 Σχέδιο 

Στελέχωσης του 

∆ήµου - Προτάσεις  

αλλαγών  στο 

κανονιστικό 

πλαίσιο της Τ.Α. 

 

• Π.β4.1. Σχέδιο 

Στελέχωσης (θέσεις 

εργασίας και 

αριθµός 

προσωπικού ανά 

οργανική µονάδα 

κλπ) 

• Π.β4.2. 

Προτάσεις για 

αλλαγές και 

προσαρµογές  στο 

κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας της Τ.Α. 

• Π.β4.1. Ανάλυση και 

προϋποθέσεις Σχεδίου 

Στελέχωσης 

(αναλυτικός οδικός 

χάρτης µε διαδικασίες, 

προτάσεις 

µετακινήσεων, 

διαθέσιµα µέσα, 

συστήµατα, 

αναδιοργάνωση 

διαδικασιών, 

χρηµατοδότηση κ.λπ.) 

 

 

 

 

2ος  Μήνας 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ανά Τοµέα 

Πολιτικής 

Β.5. Εισηγήσεις – 

Υποστήριξη 

• Π.β5.1. 

Εισηγήσεις προς το 

∆ηµοτικό 

Συµβούλιο 

 

• Π.β5.2. Υποστήριξη 

εισηγήσεωνπρος το 

∆ηµοτικό Συµβουλίου 

για λήψη Αποφάσεων 

• Π.β5.3. Συνολική 

Επιτελική Έκθεση 

Αναδιοργάνωσης και 

Στελέχωσης του ∆ήµου 

(ExecutiveSummary) 

 

 

 

2ος  Μήνας 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ------ 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ  

-------- 

 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 



ΣΕ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Φάση Α: Αξιολόγηση των ∆οµών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων 
    

Α.1 Συνοπτική 

περιγραφή των 

υφιστάµενων 

∆οµών του ∆ήµου 

και των Ν.Π. 

 

 

 

Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 

    Π.α1.1 

Έκθεση 

περιγραφής των 

υφιστάµενων 

∆οµών του 

∆ήµου 

 

  

  

  

  

  

 

  Π.α1.2Εργαλεία 

καταγραφής των 

∆οµών και των 

Συστηµάτων του 

∆ήµου. 

1ος  Μήνας Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 



 

    Π.α1.3 

Υποστήριξη της 

επιτόπου 

καταγραφής, 

κωδικοποίησης και 

αξιολόγησης της 

επάρκειας των ∆οµών 

 
Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 

Α.2. Συνοπτική 

αποτύπωση των 

προτεραιοτήτων 

της διοίκησης και 

της στρατηγικής 

του 

    Π.α2.1 

Προτεραιότητες 

της ∆ηµοτικής 

Αρχής και  η 

Στρατηγική του 

∆ήµου, στο 

πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος 

  
Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 

 

    Π.α2.2. Έκθεση 

αξιολόγησης της 

Στρατηγικής του 

∆ήµου. 

 
Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 

Α.3. Αξιολόγηση 

των ∆οµών / 

Επισήµανση 

κρίσιµων 

ζητηµάτων 

    Π.α3.1. 

Αξιολόγηση των 

∆οµών του 

∆ήµου ανά 

Τοµέα 

 

 

Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 
 

 

 



λειτουργίας 

    Π.α3.2. 

Έκθεση 

περιγραφής των 

υφιστάµενων 

∆οµών. 

 
Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 

 

    Π.α3.3. 

Αναφορά εκτιµήσεων 

της λειτουργίας των 

δοµών του ∆ήµου 

ανά Τοµέα 

Αρµοδιοτήτων 

(αποτελέσµατα 

εργαλείου 

αξιολόγησης). 

Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 

 

    Π.α3.4. Έρευνα 

Εκπαιδευτικών 

Αναγκών Στελεχών 

του ∆ήµου. 

 
Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 

 

    Π.3.5.  Συµβολή 

στην αξιολόγηση της 

οργάνωσης, των 

πόρων και των 

συνεργασιών του 

1ος Μήνας Α/Μ 1.250,00 € 0,3 375,00 € 



∆ήµου. 

ΣΥΝΟΛΟ Α ΦΑΣΗΣ: Α/Μ 1.250,00 € 3 3.750,00 € 

Φάση Β : Εκπόνηση των Σχεδίων Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης 
    

Β.1. Σενάρια και 

προτάσεις 

αναδιοργάνωσης 

    Π.β1.1. 

Αξιολόγηση των 

∆οµών του 

∆ήµου ανά 

Τοµέα 

λειτουργίας 

 

 

Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Π.β1.2. 

Αξιολόγηση των 

∆οµών του ∆ήµου 

ανά Τοµέα 

λειτουργίας 

 

Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

 

      Π.β2.1. 

Αξιολόγηση των 

∆οµών του 

∆ήµου ανά 

 

 

Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 
 

2ος  Μήνας 

  

  

  



Β.2. Πρόταση για 

το νέο 

οργανόγραµµα 

(αριθµός, 

διάρθρωση, 

αποστολή και 

αρµοδιότητες 

οργανικών 

µονάδων) 

Τοµέα 

λειτουργίας 

 

 

 

    Π.β2.2 

Υποστήριξη της 

διαδικασίας ανάλυσης 

και αξιολόγησης των 

∆οµών Λειτουργίας 

∆ήµου . 

 

Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

 

    ∆ιατύπωση 

εναλλακτικών 

Σεναρίων. 
 

 

    Ανάλυση 

Κόστους – Οφέλους 

των Προτάσεων. 
 



 

    Σχέδιο 

εφαρµογής του νέου 

Όργανο-γράµµατος, 

εφικτότητα, 

χρονοδιάγραµµα 

κόστη και αναγκαία 

µέσα. 

 

Β.3. Πολιτική 

Επιµόρφωσης και 

ανάπτυξης 
 

     Π.β3.1. Έκθεση 

περιγραφής 

εκπαιδευτικών 

εργαλείων για την 

επιµόρφωση των 

στελεχών του ∆ήµου. 

 

Α/Μ 1.250,00 € 1 1.250,00 € 

 

Β.4 Σχέδιο 

Στελέχωσης του 

∆ήµου - 

Προτάσεις  

αλλαγών  στο 

κανονιστικό 

πλαίσιο της Τ.Α. 

    Π.β4.1. 

Σχέδιο 

Στελέχωσης 

(θέσεις εργασίας 

και αριθµός 

προσωπικού ανά 

οργανική µονάδα 

κλπ) 

 

 
Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

Περιγράµµατα 

θέσεων εργασίας  



 

    Π.β4.2. 

Προτάσεις για 

αλλαγές και 

προσαρµογές  

στο κανονιστικό 

πλαίσιο 

λειτουργίας της 

Τ.Α. ανά Τοµέα 

Πολιτικής και 

εκπόνηση 

περιγραµµάτων 

θέσεων 

εργασίας. 

  
Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

  

    Π.β4.3. Ανάλυση 

και προϋποθέσεις 

Σχεδίου Στελέχωσης 
 

Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

Β.5. Εισηγήσεις – 

Υποστήριξη 

    Π.β5.1. 

Εισηγήσεις προς 

το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο 

 

 

Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

 

 

    Π.β5.2. 

Υποστήριξη 

εισηγήσεων προς το 

∆ηµοτικό Συµβουλίου 

για λήψη Αποφάσεων 

3ος  Μήνας Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 



 

    Π.β5.3. 

Συνολική Επιτελική 

Έκθεση (Executive 

Summary) 

 
Α/Μ 1.250,00 € 0,4 500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Β ΦΑΣΗΣ: Α/Μ 1.250,00 € 5 6.250,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 2.400,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 12.400,00 € 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 



  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

     ------ 

Πληροφορίες: Κοπατσάρης ∆. 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά Πηλίου 

Τηλέφωνο: 24263 50105 

Fax: 24260 23128 

Τ.Κ.: 37001 ΖΑΓΟΡΑ  

-------- 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 

Με την παρούσα  προβλέπεται η εργασία συµβουλευτικής υποστήριξης του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης των ∆οµών του 

∆ήµου και τη διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του ∆ήµου 

(ΟΕΥ)  µε παράλληλη εκπαίδευση (µεταφορά τεχνογνωσίας) του προσωπικού, 

σύµφωνα µε την ανωτέρω τεχνική περιγραφή. 

 

 Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

Η παροχή υπηρεσιών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 

1. Του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 

114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209, όπως ισχύει 

2. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 278, όπως ισχύει 



3. Του Ν.4555/18 «Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

4. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ 

5. Του Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και άλλες διατάξεις 

6. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012, 

7. Της υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

Απόφασης Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης - Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  

 

 Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Μελέτη - Τεχνική περιγραφή  

β. Προϋπολογισµός µελέτης  

γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Το χρονικό διάστηµα  υλοποίησης του έργου, ορίζεται από την υπογραφή της 

σύµβασης  και για δύο µήνες. 

 

Άρθρο 5ο: Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις και συγκεκριµένα: 

Α) Καταβολή 50% του συνολικού ποσού µε την παράδοση των εργαλείων 

(ερωτηµατολογίων) αξιολόγησης και 

Β)  Καταβολή του υπόλοιπου 50%  του συµφωνηθέντος ποσού µε την 

παράδοση της ολοκλήρωσης του έργου και την υποβολή της τελικής έκθεσης. 

 

 Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσφέρει εργασία συµβουλευτικής 

υποστήριξης του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίουκατά την Αξιολόγηση των ∆οµών 

του ∆ήµου και την διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του 



∆ήµου (ΟΕΥ)  µε παράλληλη εκπαίδευση (µεταφορά τεχνογνωσίας) του 

προσωπικούσύµφωνα µε την ανωτέρω τεχνική περιγραφή. 

 

 

 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο ∆ήµοςΖαγοράς - Μουρεσίουείναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των 

µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της 

ανατιθέµενης εργασίας. 

 

 Άρθρο  8ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 

επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 

φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις 

για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 

του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας 

βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να 

υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας 

βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

 Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά  παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   

 

 Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωµής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή καθορίζεται έως του 

ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης, λαµβάνοντας υπόψη την προσφορά 

του αναδόχου. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον 

εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη 



την διάρκεια ισχύος της εντολής. Η αµοιβή θα αποπληρωθεί µε την 

προσκόµιση τιµολογίου και των παραστατικών που από τον νόµο απαιτούνται. 

 

  

Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, 

δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. 

 

 Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, 

επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.            

 

  

Ο Συντάξας                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                                    

 

 


