
 

 

 

 

 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

Δράσης «
Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες»

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

αποσκοπεί στην ενίσχυση και τόνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και 

ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν 

σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και 

τουριστική δυναμική.  

Κάθε σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο 

συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων 

που θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική της περιοχής παρέμβασης και 

θα οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντ

αυτής με την υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 Δήμοι 

 Εμπορικοί Σύλλογοι  

 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

 Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους προαναφερόμενους

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Συμμετέχουν στη Δράση αποκλειστικά Σχήματα αποτελούμενα από τους παρακάτω 
συνεργαζόμενους φορείς :
 
ΣΧΗΜΑ 1 
Δήμος (Δικαιούχος) και οικε
α) έλλειψης θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή/κ
β) μη αποδοχής από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του 
Εμπορικού Συλλόγου ή/και

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Δράσης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  
Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 

αποσκοπεί στην ενίσχυση και τόνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και 

ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν 

κούς πόρους και 

Κάθε σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο 

συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων 

που θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική της περιοχής παρέμβασης και 

θα οργανώσει την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός της περιοχής 

αυτής με την υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.  

 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου –Επιμελητήρια  

Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους προαναφερόμενους

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   

Συμμετέχουν στη Δράση αποκλειστικά Σχήματα αποτελούμενα από τους παρακάτω 
συνεργαζόμενους φορείς : 

Δήμος (Δικαιούχος) και οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος) ή σε περίπτωση 
α) έλλειψης θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή/και  
β) μη αποδοχής από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του 
Εμπορικού Συλλόγου ή/και 
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Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» 

που θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και αισθητική της περιοχής παρέμβασης και 

ός της περιοχής 

Φορείς που έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους προαναφερόμενους 

Συμμετέχουν στη Δράση αποκλειστικά Σχήματα αποτελούμενα από τους παρακάτω 

ή σε περίπτωση  

β) μη αποδοχής από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο (ΔΣ) της συμμετοχής του 
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γ) απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29

το Σχήμα 1 αντικαθίσταται από το 

ΣΧΗΜΑ 2  
Δήμος (Δικαιούχος) και οικείο
Σημειώνεται ότι είναι εκτός τα Επιστημονικά Επιμελητήρια
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει

Συνδικαιούχου και δύναται να υποβάλει 

μοναδική περιοχή παρέμβασης

προϋποθέσεις:  

1. Η προτεινόμενη εμπορική περιοχή πρέπει

 Να βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδι

περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή Δημοτικής 

Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό 

βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011: 

των 5.000 κατοίκων

2.500 κατοίκων.  

 Να οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 

μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή 

προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστά

κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών

 Να περιλαμβάνει πολι

2.    Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων  

 η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών 

επιχειρήσεων - 

προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης 

 η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων. 

3. Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού 

Συλλόγου ή Επιμελητηρίου.  

4. Ο Δικαιούχος Δήμος θα

κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των 

κατηγοριών: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικό

5. Ο Συνδικαιούχος (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει 

υποχρεωτικά ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη 

περιοχής». 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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γ) απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολών ήτοι την 29η Ιουνίου 2018.  

το Σχήμα 1 αντικαθίσταται από το  

Δήμος (Δικαιούχος) και οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος) 
εκτός τα Επιστημονικά Επιμελητήρια.   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
μπορεί να συμμετέχει σε ένα και μοναδικό Σχήμα

Συνδικαιούχου και δύναται να υποβάλει μία και μοναδική πρόταση

μοναδική περιοχή παρέμβασης εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι κάτωθι 

ινόμενη εμπορική περιοχή πρέπει:  

α βρίσκεται εντός των χωρικών ορίων αρμοδιότητας ενός Δήμου (στην 

περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή Δημοτικής 

Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό 

βάσει της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011: (α) για την ηπειρωτική χώρα άνω 

των 5.000 κατοίκων, (β) για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 

α οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 

μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή 

προβλεπόμενος (ΣΧΟΑΠ, ΓΠΣ) πεζόδρομος ή υφιστάμενη οδός ήπιας 

κυκλοφορίας ή συνδυασμός αυτών. 

α περιλαμβάνει πολιτιστικούς ή και φυσικούς πόρους,  

Για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων  πρέπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται

η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών 

 ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της 

τεινόμενης περιοχής παρέμβασης και 

η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον 50 τέτοιων επιχειρήσεων.  

Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού 

Συλλόγου ή Επιμελητηρίου.   

Δήμος θα πρέπει να υλοποιήσει υποχρεωτικά 

κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των 

κατηγοριών: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και 

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικό

(Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει 

ενέργειες στην κατηγορία: «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής 
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γ) απουσία στελέχωσης τουλάχιστον με έναν (1) εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
Ιουνίου 2018.   

ένα και μοναδικό Σχήμα Δικαιούχου – 

μία και μοναδική πρόταση για μια και 

ωρευτικά οι κάτωθι 

ότητας ενός Δήμου (στην 

περίπτωση που δεν αποτελείται από δημοτικές ενότητες) ή Δημοτικής 

Ενότητας όταν ο Δήμος χωρίζεται σε Δημοτικές Ενότητες με μόνιμο πληθυσμό 

α) για την ηπειρωτική χώρα άνω 

για τις νησιωτικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 

α οριοθετείται εντός δομημένης περιοχής συνολικού μήκους τουλάχιστον 400 

μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον 200 μέτρα να είναι υφιστάμενος ή 

μενη οδός ήπιας 

έπει σωρευτικά να εξασφαλίζεται:  

η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών 

σόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της 

Υπογραφή και κατάθεση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εμπορικού 

 ενέργειες στην 

κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» και τουλάχιστον σε μία εκ των 

κατηγοριών: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» και       

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας».  

(Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) θα πρέπει να υλοποιήσει 

ταυτότητας εμπορικής 
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Γ. Παπανδρέου 5, 71306, Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη Δράση δύνανται να είναι: 

 Εμπορικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση 

συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων. 

 Λοιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, 

ξενοδοχεία, κινηματογράφοι

προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς. 

 Κενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής 

παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

 

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 Ο συνολικός προϋπολογισμός  της Δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ. 

 Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.  

 Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό 

των 1.900.000€ 

 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης

μέγιστο στα 1.500.000

 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του 

Επιμελητηρίου (Συνδικαιούχος) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  
 

Κατηγορία Ενεργειών 1: Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου

Είναι υποχρεωτική, υλοποιείται από το Δήμο και αφορά στο 

επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δήμου οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό των 

παρακάτω : 

Ι. Δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών

 εκσυγχρονισμός υποδομών 

ήπιας κυκλοφορίας με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών, 

 ανάπλαση πλατειών, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων με χρήση 

(κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών, 

 αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις, καθαρισμός, φωτισμός, μ

όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής 

αξίας,  

 αναβάθμιση ή / και κατασκευή παιδικών χαρών, υπαίθριων πολιτιστικών και 

αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων ανάπαυσης, 

 κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή απαλλοτριώσεις

του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής, 

 αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων. 
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Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη Δράση δύνανται να είναι: 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση 

συμμετοχής των ισόγειων αυτών εμπορικών επιχειρήσεων.  

οιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, 

ξενοδοχεία, κινηματογράφοι-θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμ

προσμετρούνται στους παραπάνω ελάχιστους περιορισμούς.  

ενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής 

παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

νολικός προϋπολογισμός  της Δράσης είναι 50 εκατ. ευρώ.  

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.  

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δήμου ανέρχεται κατά 

μέγιστο στα 1.500.000€. 

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Εμπορικού Συλλόγου / 

(Συνδικαιούχος) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ   

1: Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου 

, υλοποιείται από το Δήμο και αφορά στο 85%

επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δήμου οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό των 

εκσυγχρονισμού υποδομών όπως: 

εκσυγχρονισμός υποδομών - κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών 

ήπιας κυκλοφορίας με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών, 

ανάπλαση πλατειών, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων με χρήση 

(κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,  

αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις, καθαρισμός, φωτισμός, μνημείων ή /και 

όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής 

αναβάθμιση ή / και κατασκευή παιδικών χαρών, υπαίθριων πολιτιστικών και 

αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων ανάπαυσης,  

κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την ανάδειξη 

του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής,  

αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων. 

 

info@etam.gr │ www.etam.gr 

3 

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη Δράση δύνανται να είναι:  

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όροφο υπό την προϋπόθεση 

οιπές επιχειρήσεις (π.χ. εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης, ιδιωτικά ιατρεία, 

θέατρα, κέντρα αισθητικής), οι οποίες όμως δεν 

ενά ισόγεια καταστήματα με πρόσοψη στις οδούς της προτεινόμενης περιοχής 

παρέμβασης σε ποσοστό κατά μέγιστο 5% του συνολικού αριθμού των 

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.   

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων ορίζεται το ποσό 

ανέρχεται κατά 

Εμπορικού Συλλόγου / 

(Συνδικαιούχος) ανέρχεται κατά μέγιστο στα 400.000€.  

 (μέγιστο) του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δήμου οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό των 

αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών 

ήπιας κυκλοφορίας με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,  

ανάπλαση πλατειών, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων με χρήση 

νημείων ή /και 

όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής 

αναβάθμιση ή / και κατασκευή παιδικών χαρών, υπαίθριων πολιτιστικών και 

εκτάσεων για την ανάδειξη 

αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων.  
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ΙΙ. Δαπάνες βελτίωσης της κινητικότητας

 αναβάθμιση ή και κατασκευή ποδηλατοδρόμου (πρέπει υποχρεωτικά να 

αποτελεί τμήμα ευρύ

 σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην περιοχή παρέμβασης, 

 αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών 

περιοχών χωρίς αντίτιμο (και εκτός περιοχής παρέμβασης με κατάλληλη 

τεκμηρίωση).  

 

ΙΙΙ. Δαπάνες βελτίωσης μικροκλίματος 

 δημιουργία ή αναβάθμιση πάρκων τσέπης (pocket park),

  φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών, συστήματα υποδομής ανάπτυξης 

δέντρων, 

  ανάδειξη υδάτινου στοιχείου (υποδαπέδια συντριβάνια, πίδακες, 

νεροκουρτίνες), 

 παρεμβάσεις υψηλής σκίασ

 

ΙV. Δαπάνες αισθητικής αναβάθμισης 

 αναβάθμιση οδοφωτισμού

 αλλαγή φωτιστικών στύλων, 

 προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά 

προς το περιβάλλον υλικά: παγκάκια, ζαρντινιέρες, περιφράξεις κ.α

  κατασκευή και τοποθέτησ

χώρων,  

 δημιουργία ειδικών χώρων για αφισοκόλληση / γκράφιτι, 

 δημιουργία και τοποθέτηση υπαίθριων γλυπτών και εικαστικών 

εγκαταστάσεων,  

 υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφελείας. 

 

V. Δαπάνες βελτίωσης προσβασιμότ

 προμήθεια mini bus που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και 

αέριων ρύπων, χωρίς αντίτιμο, 

 παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο, όσο και 

σε επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων). 

 

Κατηγορία Ενεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

 συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους 

επισκέπτες),  

 συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού, 

 αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων 

προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων,

 προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

Δαπάνες βελτίωσης της κινητικότητας  

αναβάθμιση ή και κατασκευή ποδηλατοδρόμου (πρέπει υποχρεωτικά να 

αποτελεί τμήμα ευρύτερου δικτύου του αστικού ιστού),  

σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην περιοχή παρέμβασης,  

αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών 

περιοχών χωρίς αντίτιμο (και εκτός περιοχής παρέμβασης με κατάλληλη 

βελτίωσης μικροκλίματος  

δημιουργία ή αναβάθμιση πάρκων τσέπης (pocket park), 

φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών, συστήματα υποδομής ανάπτυξης 

ανάδειξη υδάτινου στοιχείου (υποδαπέδια συντριβάνια, πίδακες, 

παρεμβάσεις υψηλής σκίασης 

Δαπάνες αισθητικής αναβάθμισης  

αναβάθμιση οδοφωτισμού,  

αλλαγή φωτιστικών στύλων,  

προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά 

προς το περιβάλλον υλικά: παγκάκια, ζαρντινιέρες, περιφράξεις κ.α

κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μνημείων και πολιτιστικών 

δημιουργία ειδικών χώρων για αφισοκόλληση / γκράφιτι,  

δημιουργία και τοποθέτηση υπαίθριων γλυπτών και εικαστικών 

 

υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφελείας.  

Δαπάνες βελτίωσης προσβασιμότητας  

προμήθεια mini bus που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και 

αέριων ρύπων, χωρίς αντίτιμο,  

παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο, όσο και 

σε επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων). 

νεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 

 

συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους 

συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού,  

αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και 

προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, 

προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,  
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αναβάθμιση ή και κατασκευή ποδηλατοδρόμου (πρέπει υποχρεωτικά να 

 

αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών 

περιοχών χωρίς αντίτιμο (και εκτός περιοχής παρέμβασης με κατάλληλη 

φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών, συστήματα υποδομής ανάπτυξης 

ανάδειξη υδάτινου στοιχείου (υποδαπέδια συντριβάνια, πίδακες, 

προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά 

προς το περιβάλλον υλικά: παγκάκια, ζαρντινιέρες, περιφράξεις κ.α.,  

η πινακίδων σήμανσης μνημείων και πολιτιστικών 

δημιουργία και τοποθέτηση υπαίθριων γλυπτών και εικαστικών 

προμήθεια mini bus που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και 

παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο, όσο και 

σε επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων).  

νεργειών 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης που 

συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους 

απορριμμάτων και 
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 συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής 

παρέμβασης.  

 

Κατηγορία Ενεργειών 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συσ

κινητικότητας» που ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων

  προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων, 

 συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, 

 συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, 

 συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους. 

 

Αθροιστικά για τις κατηγορίες 2 και 3 μέχρι το 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, ενώ στην 

περίπτωση προμήθειας και εγκατάστασης κλιματ

χρήση τους για προβολή διαφημίσεων

 

Κατηγορία Ενεργειών 4: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής

Υλοποιείται από το Συνδικαιούχο (Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο) και αφορά στο 

100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του, ε

στοιχεία ή συνδυασμούς αυτών: 

 προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων, 

 ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των εξωτερικών όψεων (π.χ

πέτρα, μάρμαρο), 

 προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών, 

 προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών (π.χ. μεταλλικές, 

ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή), 

 προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων 

 ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης, 

εξωτερικών όψεων, 

 προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων, 

 προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών, σκιάστρων, 

ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι 

επιχειρήσεις.  

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης 

που ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, 

προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων, 

συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας,  

συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης,  

χου πρόσβασης σε πεζοδρόμους.  

Αθροιστικά για τις κατηγορίες 2 και 3 μέχρι το 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού του Δήμου.  

η προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, ενώ στην 

περίπτωση προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιζόμενων στάσεων δεν επιτρέπεται

χρήση τους για προβολή διαφημίσεων.  

Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής 

Υλοποιείται από το Συνδικαιούχο (Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο) και αφορά στο 

100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του, ενώ ενδεικτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στοιχεία ή συνδυασμούς αυτών:  

προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων,  

ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των εξωτερικών όψεων (π.χ

 

προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών, 

προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών (π.χ. μεταλλικές, 

ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή),  

προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων  

ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης, - εργασίες  χρωμα

εξωτερικών όψεων,  

προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων, 

προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών, σκιάστρων, 

ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι 

οι δαπάνες για εξοπλισμό τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής 

τημάτων έξυπνης βιώσιμης 

προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων,  

Αθροιστικά για τις κατηγορίες 2 και 3 μέχρι το 30% (μέγιστο) του επιλέξιμου 

η προμήθεια και εγκατάσταση καμερών ασφαλείας, ενώ στην 

δεν επιτρέπεται η 

Υλοποιείται από το Συνδικαιούχο (Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο) και αφορά στο 

νώ ενδεικτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω 

ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των εξωτερικών όψεων (π.χ. 

προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών,  

προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών (π.χ. μεταλλικές, 

εργασίες  χρωματισμού 

προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων,  

προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών, σκιάστρων, 

ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι 

οι δαπάνες για εξοπλισμό τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων 
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Κατηγορία Ενεργειών 5: Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» μέχρι το 20% 

του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου και ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται δαπάνες όπως

 συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω 

υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης 

επισκεπτών, 

 διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση 

σε δράσεις πολιτισμού, όπως 

ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.)

  προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, 

κοινών προωθητικών ενεργειών) δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και 

προβολή σε ψηφιακά μέσα.  

 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για σχεδιασμό και αναπαραγωγή έντυπου 

προωθητικού υλικού.   

Οι επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό που 

προκύπτει από Ανοιγμένο Κόστος ανά Επιχείρηση (<=2.000) x Αριθμός Ωφελούμενων 

Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις). 

 

Κατηγορία Ενεργειών 6 : Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης

Περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου 

(Τεχνικές Εκθέσεις, Παραρτήματα Μνημονίου Συνεργασίας,  Σύμβουλος 

φακέλου πρότασης) μέχρι 4%

 

Κατηγορία Ενεργειών 7: Ενέργειες Ωρίμανσης  

Περιλαμβάνονται δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων μέχρι 

επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δήμου

ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες

Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των 

απαραίτητων αδειοδοτήσεων (π.χ. αποφάσεις αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, 

πολεοδομίας κ.λπ.) που οφείλει να προσκομί

έκδοσή τους. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν διακριτό υποέργο και οφείλουν να 

ολοκληρωθούν εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

 

Κατηγορία Ενεργειών 8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πρά

τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο

Περιλαμβάνονται:  

α) δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Δικαιούχο οι οποίες είναι επιλέξιμες μέχρι 3% του συνολικά  επιλέξιμου εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού. 

β) δαπάνες προσωπικού του Συνδικαιούχου που θα αφορούν σε έκτακτο προσωπικό 

για την υλοποίηση της πράξης είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης), είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι δαπάνες είναι 
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Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» μέχρι το 20% 

του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου και ενδεικτικά 

πάνες όπως:  

συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω 

υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης 

διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση 

σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, performance, εκθέσεις, προβολές, 

ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.),  

προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, 

κοινών προωθητικών ενεργειών) δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και 

προβολή σε ψηφιακά μέσα.   

οι δαπάνες για σχεδιασμό και αναπαραγωγή έντυπου 

Οι επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό που 

προκύπτει από Ανοιγμένο Κόστος ανά Επιχείρηση (<=2.000) x Αριθμός Ωφελούμενων 

πορικές και λοιπές επιχειρήσεις).  

Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης

Περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου 

(Τεχνικές Εκθέσεις, Παραρτήματα Μνημονίου Συνεργασίας,  Σύμβουλος 

μέχρι 4% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δήμου. 

Ενέργειες Ωρίμανσης   

Περιλαμβάνονται δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων μέχρι 

επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δήμου (οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής, 

ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες).  

Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των 

απαραίτητων αδειοδοτήσεων (π.χ. αποφάσεις αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, 

πολεοδομίας κ.λπ.) που οφείλει να προσκομίσει ο Δικαιούχος / Συνδικαιούχος με την 

έκδοσή τους. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν διακριτό υποέργο και οφείλουν να 

ολοκληρωθούν εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πρά

τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για το 

Δικαιούχο οι οποίες είναι επιλέξιμες μέχρι 3% του συνολικά  επιλέξιμου εγκεκριμένου 

του Συνδικαιούχου που θα αφορούν σε έκτακτο προσωπικό 

για την υλοποίηση της πράξης είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης), είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι δαπάνες είναι 
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Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» μέχρι το 20% 

του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου και ενδεικτικά 

συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω 

υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης 

διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση 

μουσική, performance, εκθέσεις, προβολές, 

προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, 

κοινών προωθητικών ενεργειών) δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και 

οι δαπάνες για σχεδιασμό και αναπαραγωγή έντυπου 

Οι επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό που 

προκύπτει από Ανοιγμένο Κόστος ανά Επιχείρηση (<=2.000) x Αριθμός Ωφελούμενων 

Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης 

Περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου 

(Τεχνικές Εκθέσεις, Παραρτήματα Μνημονίου Συνεργασίας,  Σύμβουλος προετοιμασίας 

του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δήμου.  

Περιλαμβάνονται δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων μέχρι 5% του 

στικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής, 

Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των 

απαραίτητων αδειοδοτήσεων (π.χ. αποφάσεις αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, 

σει ο Δικαιούχος / Συνδικαιούχος με την 

έκδοσή τους. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν διακριτό υποέργο και οφείλουν να 

ολοκληρωθούν εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης. 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για 

τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο 

για την υλοποίηση της πράξης για το 

Δικαιούχο οι οποίες είναι επιλέξιμες μέχρι 3% του συνολικά  επιλέξιμου εγκεκριμένου 

του Συνδικαιούχου που θα αφορούν σε έκτακτο προσωπικό 

για την υλοποίηση της πράξης είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης), είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες 
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για δύο άτομα και δε δύναται να υπερβαίνει μηνιαίως ανά άτομο το ποσό των 750,00 

ευρώ (καθαρές μηνιαίες αποδοχές).
 

Τα άτομα που θα προσληφθούν για την υλοποίηση της Πράξης για λογαριασμό του 

Συνδικαιούχου Εμπορικού Συλλόγου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 

Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην Υλοποίηση των 

Έργων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» της ΕΣΕΕ. Σε 

περίπτωση που Συνδικαιούχος είναι Επ

γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών

Περιλαμβάνονται δαπάνες εκ μέρους του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής 

κλίμακας για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν 

μπορούν να υπερβούν τα 20.000,00 ευρώ. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.o

(ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 

(ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).  

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

επισύναψη/υποβολή (π.χ. χ

αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο

πρότασης από τον Δικαιούχο.  

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας 

πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει 

της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.    

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο μικρότερο της 

ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση 

των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της

διεύθυνσης www.antagonistikotita.gr

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης

συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται σ

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω

δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης :  

 Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου

 Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή τη

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

δύναται να υπερβαίνει μηνιαίως ανά άτομο το ποσό των 750,00 

ευρώ (καθαρές μηνιαίες αποδοχές). 

Τα άτομα που θα προσληφθούν για την υλοποίηση της Πράξης για λογαριασμό του 

Συνδικαιούχου Εμπορικού Συλλόγου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα 

Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην Υλοποίηση των 

Έργων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» της ΕΣΕΕ. Σε 

περίπτωση που Συνδικαιούχος είναι Επιμελητήριο, τότε η επιλογή του π

ωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών 

Περιλαμβάνονται δαπάνες εκ μέρους του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής 

κλίμακας για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν 

ούν να υπερβούν τα 20.000,00 ευρώ.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 29/06/2018, ώρα

(ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 24/09/2018, ώρα

(ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).   

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527  

εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο

πρότασης από τον Δικαιούχο.   

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας 

πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει 

της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.     

οβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο μικρότερο της 

ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση 

των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής 

www.antagonistikotita.gr.  

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και 

συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται σ

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω

δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης :  

Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.   

Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης. 
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δύναται να υπερβαίνει μηνιαίως ανά άτομο το ποσό των 750,00 

Τα άτομα που θα προσληφθούν για την υλοποίηση της Πράξης για λογαριασμό του 

Συνδικαιούχου Εμπορικού Συλλόγου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 

Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην Υλοποίηση των 

Έργων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» της ΕΣΕΕ. Σε 

ιμελητήριο, τότε η επιλογή του προσωπικού θα 

Περιλαμβάνονται δαπάνες εκ μέρους του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής 

κλίμακας για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ   

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ 

29/06/2018, ώρα 08:00:00 

24/09/2018, ώρα 23:59:00 

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 

άρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

» στη διεύθυνση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, ΑΘΗΝΑ 11527  

εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας 

πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει 

οβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο μικρότερο της 

ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση 

συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης. Η ενημέρωση 

οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής 

(ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και 

συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ. 

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης :   

 

ς πρότασης.  
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 Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα

 Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

χρονοδιαγράμματος

 Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 

προμηθειών.  

 Έντυπο Ανάλυσης Κόστους

 Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

 Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ 

του ΕΠ. 

 Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

αναπηρία. 

 Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας 

υλοποίησης της Πράξης

 Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα 

Λειτουργίας (εφόσον διαφέρουν

 Εγκριτικές αποφάσεις μελετών

 Πίνακας αποτύπωσης

της ωρίμανσης Πράξης

 Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και 

του βαθμού προόδου 

 Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης

 Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτικ

 Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

 Επιχειρησιακή ικανότητα / Ο

 Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

 Χρηματοοικονομική ικανότ

 Λοιπά έγγραφα: Λίστα Ελέγχου Ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης

 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 

υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή 

εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και μόνο στη διεύθυνση : 

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

306, Ηράκλειο Κρήτης │ Τηλ: 2810 361242 │ Fax: 2810 361152 │ info@etam.gr

Χρηματοδοτικό Σχέδιο Υποέργου Εκτέλεσης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτείται

Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

χρονοδιαγράμματος.   

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 

Έντυπο Ανάλυσης Κόστους.  

Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα (εφόσον απαιτείται).  

Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ 

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

ιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας 

υλοποίησης της Πράξης.   

Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα 

εφόσον διαφέρουν).   

Εγκριτικές αποφάσεις μελετών (εφόσον απαιτείται).  

Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και 

της ωρίμανσης Πράξης. 

Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και 

του βαθμού προόδου αυτής. 

Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης.   

Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες.   

Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων

Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών έ

Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Χρηματοοικονομική ικανότητα (εφόσον απαιτείται)   

Λοιπά έγγραφα: Λίστα Ελέγχου Ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης.    

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 

φή αρχείου Excel. 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή 

εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    
Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και μόνο στη διεύθυνση : open-malls.epanek@moy.gr. 

 

info@etam.gr │ www.etam.gr 

8 

εφόσον απαιτείται).   

Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του 

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα 

   

Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ 

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 

ιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας 

Τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων πράξης από Δικαιούχο και Φορέα 

των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και 

Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και 

Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.   

μάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών έργων.   

Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.   

 

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων 

Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή 

εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.  

Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού 


