
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

 

               Ο επιστηµονικός συνεργάτης  µε σύµβαση µίσθωσης έργου, που θα παρέχει 

υπηρεσίες ως «Υπεύθυνος διαχείρισης έργου» θα έχει όλη την ευθύνη διαχείρισης 

και συντονισµού του έργου «euPOLIS» , σε ότι αφορά την συµµετοχή της πόλης του 

Πειραιά, από την ηµέρα πρόσληψής του  έως την λήξη του προγράµµατος. 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

•Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενηµέρωση και ειδοποίηση της 

Αναθέτουσας Αρχής για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.  

•Παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου έως την 

ολοκλήρωση του.  

•Σύνταξη των Εκθέσεων του Έργου (τακτικών και εκτάκτων) σε συνεργασία µε τον 

υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης του έργου και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου 

Πειραιά.  

•Υποβολή των απαραίτητων εκθέσεων προόδου στην πλατφόρµα του προγράµµατος  

•Συµµετοχή στις συναντήσεις του έργου. 

• Συµµετοχή στο σύνολο των παραδοτέων του έργου όσον αφορά την συνεισφορά 

του ∆ήµου Πειραιά ως εταίρου. 

•Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιµασία για έλεγχο φυσικού και 

οικονοµικού αντικειµένου.  

•Προετοιµασία φακέλου και υποβολή εκθέσεων προόδου προς την αρχή πληρωµής.  

•Παροχή Συµβουλευτικής Υποστήριξης στην Οµάδα Έργου του ∆ήµου Πειραιά.   

•Συµβουλευτική (µη δεσµευτική) υποστήριξη για θέµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

του Έργου για βέλτιστο αποτέλεσµα του ∆ήµου Πειραιά στην υλοποίησή του  και 

έναντι όλων των ελέγχων.  

•Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την ορθή ολοκλήρωση του ανατεθειµένου 

έργου και δεν µπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριµένα, αλλά έχει 

άµεση συνάφεια µε τις υποχρεώσεις του αναθέτοντα απέναντι στους εταίρους, τη 

∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

 Πλέον των ανωτέρω ο επιστηµονικός συνεργάτης  θα έχει την ευθύνη της 

επικοινωνίας και συνεργασίας µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (e-

mail,τηλεδιασκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις, κ.λ.π.) µε την διεπιστηµονική οµάδα των 

εταίρων του προγράµµατος στην Ε.Ε. και άλλων συνεργαζόµενων µερών. 

Θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί την υλοποίηση και πρόοδο του έργου , σύµφωνα 

µε το πρόγραµµα εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των παραδοτέων εντός του 

προγραµµατισµένου χρόνου και του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, όπως ορίζονται 

στο εγκεκριµένο Proposal SEP-210597772 του έργου. 


