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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο ∆ήµος ∆έλτα ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
συµβούλου για την υλοποίηση της δράσης 1.3 – PROJECT MANAGER του έργου µε τίτλο 
«Actions Promoting Health Access & Protection of Roma population» και ακρωνύµιο 
Roma Alert ! στα πλαίσια του προγράµµατος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις 
σχετικές προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

 
• του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 
• του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτές ισχύουν σήµερα  
και 
• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
• την µελέτη της  υπηρεσίας της Τεχν. Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆έλτα µε τίτλο: «Ανάθεση 

Υπηρεσιών Συµβούλου στον ∆ήµο ∆έλτα για την διαχείριση του έργου: “ACTIONS 
PROMOTING HEALTH ACCESS & PROTECTION OF ROMA POPULATION / ROMA 
ALERT!”» στα πλαίσια του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.  

• την υπ. αριθ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-10) απόφαση του  Υπουργού 
Οικονοµικών 

• το υπ. αριθ. 58289/12-10-2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

• την ΥΠΑΣΥ∆ 14023/ΕΥΘΥ521/31-3-2010 
• την υπ’ αριθ. 418/20.10.2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. Εχεδώρου. 
• την υπ’ αριθ. 05/03.02.2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆. ∆έλτα. 
• την Υπ. αρ. 300075/ΜΑ 114/11-01-2011 έγκριση του προγράµµατος “Actions 

Promoting Health Access & Protection of Roma population / Roma Alert !”   
• την υπ’ αριθ.  169/15.11.2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. ∆έλτα. 

 
Οι ανάγκες υποστήριξης του έργου µε τίτλο αφορούν στα παρακάτω : 
 

1. Προσδιορισµός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό της Ο∆Ε (Οµάδα ∆ιοίκησης 
Έργου) του φορέα ανάλογα µε τις ανάγκες των επί µέρους δράσεων του έργου  
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2. ∆ιαµόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ο∆Ε και του συστήµατος 
παρακολούθησης του έργου 

3. Καθοδήγηση και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών του φορέα, στη 
συνεργασία µε τους εταίρους, στην υλοποίηση των δράσεων του έργου καθώς επίσης 
και κατάρτιση των µελών της σε θέµατα που αφορούν στο θεσµικό που διέπει τις 
Ευρωπαϊκές Εδαφικές Συνεργασίες και ειδικά στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
«ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» 

4. Καθοδήγηση  και υποστήριξη της Ο∆Ε στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν 
στην ορθή προβολή & δηµοσιότητα του έργου σύµφωνα µε τον οδηγό δηµοσιότητας 
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

5. Επιµέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στους φορείς που απαρτίζουν το εταιρικό 
σχήµα του έργου (Οικοκοινωνία (κύριος εταίρος), ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕ∆Κ Ν. 
Ξάνθης, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας της 
Περιφέρειας του HASKOVO Βουλγαρίας, ∆ήµος του Dimitrovgrad Βουλγαρίας και 
N.G.Ο. TOLERANCE AND MUTUAL AID FOUNDATION  του HASKOVO Βουλγαρίας)  

6. Επιµέλεια όλων των υποχρεώσεων απέναντι στην ∆ιαχειριστική αρχή (Κ.Τ.Γ.) και κάθε 
άλλη αρµόδια αρχή (τήρηση φακέλων, µηνιαία – τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης, 
αναµορφώσεις, τροποποιήσεις φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κλπ.)  

7. ∆ιαµόρφωση εντύπων (υποδειγµάτων) έναρξης – παρακολούθησης – υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης καθώς και επιµέλεια της χρήσης τους, ως υποχρέωση του φορέα προς 
τους αναδόχους των επιµέρους δράσεων του έργου 

8. Εκπροσώπηση του φορέα όσον αφορά στο συγκεκριµένο έργο στην Κ.Τ.Γ. ΕΛΛΑ∆Α-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και σε κάθε αρµόδια αρχή καθώς και στους εταίρους  

9. Υποστήριξη της εταιρικότητας ως προς τις επικοινωνίες, τη ροή της στη βάση του 
εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, την διοργάνωση των συναντήσεων του εταιρικού 
σχήµατος όπως προβλέπεται στο έργο και την συµµετοχή στις συναντήσεις  

10. Χρονικός Προγραµµατισµός και Οργάνωση των επί µέρους δράσεων που θα 
υλοποιήσει o φορέας 

11. Σχεδιασµός και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών για την 
αντιµετώπιση χρονικών αποκλίσεων από το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 

12. Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στις διαδικασίες 
ολοκλήρωσης του έργου 

 

∆ιάρκεια της σύµβασης: Το συνολικό έργο και η δράση συγκεκριµένα πρέπει να 
ολοκληρωθεί µέχρι 30/06/2013 σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση, εκτός εάν 
κοινοποιηθεί τροποποίηση αυτής και παράταση του. Το ως άνω έργο εγκρίθηκε µε την υπ. 
αριθ. 1129/28-03-2008 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«ΕΛΛΑ∆Α-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εµπεριέχεται στην σχετική Σύµβαση Χρηµατοδότησης 
(Subsidy Contract) No <Β1.13.03> 06/06/2011. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης 1.3 – PROJECT MANAGER ανέρχεται στο ποσό 
των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ - 9.600,00 € - (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%) 
για τα οικονοµικά έτη 2011-2012-2013. 
 
Η συνολική συγχρηµατοδότηση του έργου αποτελείται από τη χρηµατοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και την εθνική 
συµβολή σε ποσοστό 15%.  

 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και κατά προτίµηση εµπειρία σε 
Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας ή σε προηγούµενα έργα στα πλαίσια της Κ.Π. INTERREG 
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IIIA. Η εξειδικευµένη εµπειρία πρέπει να αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 
παραστατικά.  
                                             
Υποβολή προσφοράς: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους  
ιδιοχείρως, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς στη 
διεύθυνση: ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ, Ν. Πλαστήρα 13, ΤΚ 57400, Σίνδος ως τις 30/11/2011. Το 
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου του ∆ήµου ∆έλτα 
που φέρει ο φάκελος αποστολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 

Η παρούσα ανάθεση θα αναρτηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του 
Προγράµµατος στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου ∆έλτα (www.dimosdelta.gr), στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα του δήµου. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τoν κο ∆ηµητριάδη Τζιάνο ή τον κο Μελά 
Ιωάννη στο τηλ. 2310-570746 κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες. 
 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΕΛΤΑ 

 
 
 

    ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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