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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: 

• Της Δράσης 1.2 Συναντήσεις Έργου 
• Της Δράσης 1.3 Διαχείριση Έργου 
• Της Δράσης 2.1 Πολύγλωσσο Πακέτο Επικοινωνίας Έργου  
• Της Δράσης 2.2 Τελικό Διεθνές Συνέδριο 
• Της Δράσης 2.3 Εργαστήρια 
• Της Δράσης 4.1 Αξιολόγηση Πολιτικών και εργαλείων 
• Της Δράσης 4.2 Σύνθεση βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων του 

έργου 

του έργου με τίτλο «Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental 
Natural Resources of the Cross – Border Area Greece – Albania» και ακρωνύμιο 
«SSMNatuRe» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα 
Αλβανία 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) 
σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας σε ποσοστό 25% 
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/07-
062010) 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, 

όπως ισχύουν σήμερα 
5. Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007): «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί του συντονισμού 
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/75/Εκ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 

6. Το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
7. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010  τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών 



 
 

8. Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/29-3-2008 Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της  υπ. αρ. 
28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 όμοιας Απόφασης. 

9.  Τη με αριθ. 365/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Κόνιτσας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή υλοποίησης του έργου με 
ακρωνύμιο «SSMNatuRe» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 και συγκροτήθηκε η ομάδα έργου   

10. Την υπ’ αριθμ. 15/2013 Μελέτη Υπηρεσίας για τις ειδικές απαιτήσεις σε 
επιστημονικό προσωπικό και προμήθειες για το πρόγραμμα SSMNatuRe  
στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 
2013. 

11. Την με αριθμ. 37/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Κόνιτσας με την οποία ψηφίστηκε η κατανομή πίστωσης στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. 

Καθώς επίσης και: 

• το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα 
– Αλβανία» 2007 – 2013 

• την εγκεκριμένη από την Κ.Τ.Γ. της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Αλβανία» 2007 – 2013 πρόταση (Application Form) με τίτλο 
«Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural 
Resources of the Cross – Border Area Greece – Albania» και ακρωνύμιο 
«SSMNatuRe» 

• την από 1/10/2012 με κωδικό Α1 – 2.1 - 109  σύμβαση 
χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων και αφετέρου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Επικεφαλή 
Εταίρου του έργου 

• την από 19 Ιουλίου 2013 τροποποίηση του έργου, όπως αυτή εγκρίθηκε 
από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Προσφορές για το σύνολο των δράσεων ή για επιμέρους δράσεις γίνονται 
δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.konitsa.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ημέρα Τετάρτη 
9 Οκτωβρίου 2013  έως και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13:30 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό 
ταχυδρομείο (courier) στο γραφείο του Δήμου Κόνιτσας, Πλατεία 
Δημαρχείου Κόνιτσα, τηλ. 2655360330, φαξ 26550203000, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Ραπακούσιος Απόστολος.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.850,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  

 

 

 



 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%): 

Της Δράσης 1.2 Συναντήσεις Έργου 1.900€ 
Της Δράσης 1.3 Διαχείριση Έργου 1.900€ 
Της Δράσης 2.1 Πολύγλωσσο Πακέτο Επικοινωνίας Έργου 1.300€ 
Της Δράσης 2.2 Τελικό Διεθνές Συνέδριο 500€ 
Της Δράσης 2.3 Εργαστήρια 450€ 
Της Δράσης 4.1 Αξιολόγηση Πολιτικών και εργαλείων 900€ 
Της Δράσης 4.2 Σύνθεση βέλτιστων πρακτικών και 
αποτελεσμάτων του έργου 

900€ 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της 
Σύμβασης μέχρι την λήξη του Προγράμματος της Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 με ακρωνύμιο «SSMNatuRe»  και εμπεριέχεται στην 
σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης με αριθμό Α1 – 2.1 – 109,  με καταληκτική 
ημερομηνία την 31/03/2014. 

Ο ανάδοχος καλείται να συντονίσει και να διαχειριστεί τις δράσεις και υποχρεώσεις 
του Δήμου Κόνιτσας, να τον υποστηρίξει στην οργάνωση των συναντήσεων που 
έχει αναλάβει σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο καθώς και στην 
ολοκλήρωση των παραδοτέων που ο Δήμος έχει αναλάβει να υλοποιήσει. 
Ειδικότερα, ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει το Δήμο σε όλες τις τριμηνιαίες 
αναφορές που θα αποστέλει στον επικεφαλή εταίρο, στην πιστοποίηση των 
δαπανών του Δήμου, στην οργάνωση μιας συνάντησης της Επιτροπής Εποπτείας 
και μιας ημερίδας στην Κόνιτσα και στην προετοιμασία της ομάδας έργου του 
Δήμου στις λοιπές συναντήσεις της Επιτροπής Εποπτείας, μιας ακόμη ημερίδας και 
στο τελικό συνέδριο. Επιπλέον, καλείται να υποστηρίξει το Δήμο στην εκπόνηση 
των παραδοτέων που αφορούν τις πολιτικές περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 
τα Σχέδια Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων.  

Αναφορικά με τη δράση 2.1, ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να παράγει 2.000 
φυλλάδια δύο όψεων, σε μέγεθος Α5, τετραχρωμία και βάρος χαρτιού 150 gr. 
κατ’ελάχιστον. Η γλώσσα των φυλλαδίων θα είναι η Ελληνική (1.000 τεμάχια) και 
η Αγγλική (1.000 τεμάχια). Επιπλέον, ο ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει την 
ιστοσελίδα του έργου, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο, την 
πρόοδό του και τα αποτελέσματά του, ενώ η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι η αγγλική. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να περιέχει ενότητα νέων και 
ανακοινώσεων, καθώς και φωτογραφικού υλικού τα οποία θα μπορούν να 
ενημερώνονται από τους εταίρους, μέσα από ένα εύχρηστο συστημα διαχείρισης. 
Επίσης, η ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει ενότητα Intranet, η οποία θα είναι 
προσβάσιμη μόνο από τους εταίρους του έργου, οι οποίοι θα μπαίνουν κάνοντας 
εισαγωγή (login) με κωδικούς τους οποίους θα λάβουν από τους διαχειριστές. Στην 
ενότητα Intranet οι εταίροι θα ανεβάζουν όλο το υλικό του έργου, οργανωμένο σε 
ενότητες και κατηγορίες για την ευκολότερη εύρεσή του. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τον Οδηγό Ενημέρωσης και Δημοσιότητας του προγράμματος Ελλάδα 
– Αλβανία, όπως και τις λοιπές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του .  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της ΕΕ και έχουν την 



 
 

καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
εσωτερικό της ΕΕ. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε 
ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Με την υποβολή 
της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των 
υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία 
προσφορές. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των δράσεων ή 
για μεμονομένες δράσεις της παρούσας εκδήλωσης, με την προϋπόθεση να 
επιδείξουν ανάλογη εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και 
εμπειρίες επαρκώς αποδεικνυόμενα:  

• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών  
• Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών 
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Για τις δράσεις διαχείρισης - συντονισμού, οργάνωσης εκδηλώσεων και 
υποστήριξης στα παραδοτέα που έχει αναλάβει ο Δήμος, ο υποψήφιος θα πρέπει 
να διαθέτει τουλάχιστον 7ετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση 
– συντονισμό έργων διακρατικής συνεργασίας και στη διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Συντονιστής σε τουλάχιστον 2 (δύο) έργα 
ευρωπαϊκής συνεργασίας ή ευρωπαϊκής επιτροπής και σε 1 (ένα) τουλάχιστον έργο 
χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα του Περιβάλλοντος. 
Θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας σε έργα που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην 
τεχνική Υποστήριξη φορέων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς επίσης και στην 
υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ και 
στο Σχεδιασμό Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δημόσιων Φορέων. Σε κάθε πάντως 
περίπτωση ο σύμβουλος θα πρέπει να παρευρίσκεται δύο (2) τουλάχιστον μέρες, 
κατά μέσο όρο, το μήνα στους χώρους του Δήμου, ώστε να είναι δυνατή η 
συνεργασία του με το λοιπό προσωπικό και συνεργάτες του Δήμου στο έργο.  

Για τη δράση 2.1 ο ανάδοχος θα πρέπει να  έχει εμπειρία στην κατασκευή και 
ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς επίσης και να έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον τρία (3) έργα για Νομικά Πρόσωπα 
Δημόσιου Δικαίου. 

Ο Δήμος Κόνιτσας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και 
διευκρινήσεις από τους υποψηφίους και επίσης να διασταυρώσει την ακρίβεια των 
υποβαλλομένων στοιχείων. 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους σε ενσφράγιστο φάκελο. Σε 
ξεχωριστό ενσφράγιστο φάκελο θα υπάρχει η οικονομική τους προσφορά και όλα 
μαζί σφραγισμένα σε έναν ενιαίο φάκελο. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες 
προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.  



 
 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2013 στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα www.konitsa.gr.    

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα 
του Δήμου Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα, τηλ. 2655360330, φαξ 26550203000, 
αρμόδιος επικοινωνίας, κ. Ραπακούσιος Απόστολος. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 
75% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας σε ποσοστό 25% (Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Παναγιώτης Γαργάλας 

 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση 

2. Πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς 


