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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
Το παρόν τεύχος αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης επιχειρησιακού 
σχεδίου και σχεδίου λειτουργίας του Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας», για 
την υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης, που προτίθεται να αναθέσει η ΜΑΘ ΑΕ 
ΑΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Affordable Housing 4 All». 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος πληρωμής περιγράφονται παρακάτω. 
 

• Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές‐Παραδοτέα 
 
Ο Σύμβουλος Στεγαστικής Πολιτικής έχει την υποχρέωση να παρέχει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες προς 
τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, για την υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης, στο πλαίσιο της 
Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και του Heinrich Böll Stiftung για την υλοποίηση του έργου 
του τίτλου (CPV: 79410000-1 – Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης). 
 
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες επικεντρώνονται στα εξής: 
 

• Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου του Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Οικονομικά Προσιτής Κατοι-
κίας. Το επιχειρηματικό σχέδιο του Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας 
θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέρη που απαρτίζουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο μη κερδοσκοπι-
κού φορέα και συγκεκριμένα: 

• Περιγραφή του Φορέα/Στρατηγικό όραμα /Στρατηγικοί στόχοι 
• Περιγραφή της επένδυσης/κοινωφελούς σκοπού/ σκοπιμότητας δράσης / παρεχόμενων υπη-

ρεσιών (Παροχή κοινωνικής και οικονομικά προσιτής κατοικίας μέσω της διαχείρισης ιδιωτι-
κού και δημόσιου κτιριακού αποθέματος) 

• Ανάλυση αγοράς (προσφοράς και ζήτησης) κοινωνικής κατοικίας με την αξιοποίηση στοιχείων 
από την μελέτη / έρευνα πεδίου που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδας του ΑΠΘ 

• Σχέδιο λειτουργίας του Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας (ανα-
λυτική αναφορά στο σημείο 2 των προς ανάθεση υπηρεσιών) 

• Οργανωτικό σχέδιο Φορέα (οργανωτική δομή, στελέχωση, περιγράμματα θέσεων) 
• Σχέδιο επικοινωνίας/δημοσιότητας με διακριτές ομάδες στόχου (δυνητικούς ωφελούμε-

νους/νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος/ιδιοκτήτες διαμερισμάτων/διοικήσεις φορέων/φο-
ρείς λήψης αποφάσεων/χρηματοδοτικούς φορείς) 

• Χρηματοδοτικό σχέδιο και πλάνο οικονομικής λειτουργίας (χαρτογράφηση και προσδιορι-
σμός φορέων χρηματοδότησης, λειτουργικά έσοδα / έξοδα) 

 
• Σύνταξη σχεδίου λειτουργίας του Φορέα Παροχής Κοινωνικής και Οικονομικά Προσιτής Κατοικίας το 

οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει: 



• Ανάλυση σταδίων λειτουργίας (προπαρασκευαστικές ενέργειες, δημιουργία κτιριακού αποθέμα-
τος, διαχείριση κτιριακού αποθέματος, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση) 

• Ροή διαδικασιών έκαστου σταδίου λειτουργίας (οργάνωση Φορέα, προσλήψεις και εκπαίδευση 
προσωπικού, επικοινωνία για την εξεύρεση και προσέλκυση ιδιοκτητών, κριτήρια επιλογής ακινή-
των, κριτήρια επιλογής δυνητικά ωφελούμενων κλπ) 

• Ανάλυση επιμέρους διαδικασίας επιλογής ακινήτου, μελετητικής ωρίμανσης και υλοποίησης ερ-
γασιών αποκατάστασης 

• Ανάλυση επιμέρους διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής ωφελουμένων χρηστών 
• Ανάλυση επιμέρους διαδικασίας διαχείρισης ακινήτου και μεταπαρακολούθησης 

 
 
Στις υπηρεσίες του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η συνεργασία του με την Συντονίστρια του έργου στην 
ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.  
 
Απαιτήσεις: ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω: 
•          Πτυχίο Οικονομικών ή Κοινωνικών επιστημών ή Πολυτεχνείου 
•          Επαγγελματική ή άλλη εμπειρία συνεργασίας με ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα/ 
αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ με αρμοδιότητα την χάραξη στεγαστικών πολιτικών 
•          Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα παροχής υποστήριξης σε αστέγους 
•          Εμπειρία πεδίου ή έρευνα στα θέματα παροχής κοινωνικής κατοικίας και προγραμμάτων 
παροχής κοινωνικής κατοικίας 
•          Γνώσεις εθνικών και ευρωπαϊκών στεγαστικών πολιτικών για ευάλωτες ομάδες 
 
Διαδικασία: Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί της απευθείας ανάθεσης και ιδιαίτερα το αρ. 118 
του Ν4412/16 και περιγράφεται με κωδικό υπηρεσιών CPV: 79410000-1 – Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών 
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. Κριτήριο της ανωτέρω ανάθεσης αποτελεί αποκλειστικά η 
χαμηλότερη τιμή. 
 
Διάρκεια σύμβασης : Εξήντα (60) μέρες από την υπογραφή της, με πιθανή παράταση, άνευ επιπλέον οικονο-
μικού αντικειμένου ή αμοιβής, μέχρι την ολοκλήρωση των παραδοτέων και τις πιθανές διορθώσεις που θα 
προκύψουν από την Συντονίστρια του έργου και του Heinrich Böll Stiftung.  
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σύμβασης: 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιά-
δων οκτακοσίων εβδομήντα ένα ευρώ (3.871,00 €) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσού ήτοι ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €) με ΦΠΑ. Το τελικό ποσό της σύμβασης θα προκύψει από τη 
χαμηλότερη προσφορά του αναδόχου πλέον ΦΠΑ και θα συμπεριλαμβάνει όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη, 
εισφορές, κρατήσεις. 
 

• Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
Ο ανάδοχος θα ενεργήσει στη βάση της εξειδικευμένης γνώσης του αντικειμένου, με τα μέσα που διαθέτει ή 
όσα θα απαιτηθούν, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κάλυψη του αντικειμένου των ζητούμενων υπηρεσιών, οι 
οποίες θα παρέχονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής πρακτικής και δεοντολογίας. 
 
Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ θα δίνει στον Ανάδοχο τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις απαιτούμενες 
ενέργειες και διαδικασίες που οφείλει να τηρεί ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του. 
 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει γενικότερα κάθε υλικό σχετικό με το έργο, 
σε προβολή κάθε είδους, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, πλην του υλικού το οποίο ήδη βρίσκεται 
στην κατοχή του Αναδόχου, το οποίο προτίθεται ο ανάδοχος να προσφέρει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
που του ανατίθεται και το οποίο θα πρέπει να δηλώσει κατά την αρχή της Σύμβασης του στην ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
ότι είναι κάτοχος και έχει το δικαίωμα χρήσης, προβολής και δημόσιας ανακοίνωσης γενικότερα. 



 
Η Σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις περί κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενεργεί υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και των αρμόδιων στε-
λεχών της Δ/νσης Κοιν. Ανθεκτικότητας και Ένταξης, με σκοπό την ορθή με βάση την σχετική Νομοθεσία υλο-
ποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και την έγκαιρη απόδοση των παραδοτέων της. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για κάθε εργασία και αντικείμενο, που ανα-
λαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης, για λογαριασμό της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. 
 
Κάθε παραδοτέο και κάθε αντικείμενο που υλοποιείται στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης από τον Ανάδοχο, 
ανήκει αποκλειστικά στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και καμία αξίωση δεν θα εγείρει ο Ανάδοχος έναντι της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
(πέραν της αμοιβής του), για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. 
 
Αποκλείεται η από τον δεύτερο συμβαλλόμενο εκχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο των δικαιωμάτων και υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 
 
Τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να λάβει χώρα μόνο με νεότερη γραπτή συμφωνία μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 
 
Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής, υπερημερίας ή πλημμελούς εκπληρώσεως των συμβατικών υπο-
χρεώσεων του αναδόχου, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει αφενός μεν τα γενικά δικαιώματα των διατάξεων 382 επ. Α.Κ., 
καθώς και τα δικαιώματα των ειδικών διατάξεων των άρθρων 681 επ. Α.Κ. [διατηρώντας ιδίως τα κάτωθι δι-
καιώματα: 
 
α) Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής του συμβούλου να αποπερατώσει το συμβουλευτικό έργο ή 
στην περίπτωση δημιουργίας έργου διαφορετικού του συμφωνηθέντος, θα ευθύνεται ο ανάδοχος για μη εκ-
πλήρωση σύμφωνα με τα άρθρα 382 επ. ΑΚ., 
β) Σε περίπτωση υπερημερίας του συμβούλου, ήτοι σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης του συμβούλου να 
υποβάλει τα παραδοτέα της σύμβασης στο συμφωνηθέντα χρόνο, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ θα έχει τα γενικά δικαιώ-
ματα της 382 επ., δικαιούμενη ταυτοχρόνως κατ’ άρθρο 686 ΑΚ να προβεί σε υπαναχώρηση από την σύμβαση 
χωρίς να αναμένει το χρόνο παραδόσεως του συμβουλευτικού έργου, εάν ο σύμβουλος δεν κάνει εγκαίρως 
έναρξη της εκτελέσεως του ή επιβραδύνει την εκτέλεση του. 
 

• Τρόπος πληρωμής 
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε μια (1) δόση με την ολοκλήρωση του έργου και την υποβολή όλων των 
παραδοτέων και κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων της ΜΑΘ 
ΑΕ ΑΟΤΑ.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη, εισφορές που αφορούν τα εκδοθέντα 
παραστατικά. 
 

Η συντάξασα 
Μερίτς Οζγκουνες 

Συντονίστρια του Έργου 
Στέλεχος της Δ/νσης Κοινωνικής Ανθεκτικότητας και Ένταξης  

της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
 


