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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Ο Γήκνο Γέιηα αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί ζηελ απ’ επζείαο αλάζεζε ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL 

HUMAN CAPITAL θαη αθξσλύκην CROSS LOHUCA θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα θαηαζέζνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πξνζθνξέο ζύκθσλα κε : 

 

1. Σν ΠΓ 28/80 

2. Σνλ Ν.3463/06 (ΓΚΚ), όπσο ηζρύεη ζήκεξα 

3. Σελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 3731/08 

4. Σν άξζξν 83  ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄) θαη  

5. Σελ ππ΄ αξ.35130/739/9.8.10 (ΦΔΚ 1291/11.8.10 Β΄) απόθαζε  Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 

6. Σν ππ΄ αξ. 58289/12.10.2010 Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη  

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

7. Σελ ΤΠΑΤΓ 14023/ΔΤΘΤ521/31.3.2010 

8. Σελ ππ. αξ. 391 /2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ έγθξηζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν 

ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL θαη αθξσλύκην CROSS LOHUCA  

9. Σελ ππ. αξ. 231/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο έγθξηζεο δηάζεζεο θαη ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 

8.000€ γηα ηε Γξάζε 1.4 «ΤΜΒΟΤΛΟ» ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ACTIONS FOR STRENGTHENING 

LOCAL HUMAN CAPITAL θαη αθξσλύκην CROSS LOHUCA. 

 

Σεχνική Περιγραθή Τπηρεζιών Γράζης 1.4 « ΤΜΒΟΤΛΟ» 

 

Οη αλάγθεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN 

CAPITAL θαη αθξσλύκην CROSS LOHUCA αθνξνύλ ζηα παξαθάησ : 

 

1. Πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ ζε αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο ΟΓΔ (Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ) ηνπ θνξέα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ ηνπ έξγνπ  

2. Γηακόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΟΓΔ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο 

ηνπ έξγνπ 

3. Καζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηεο ΟΓΔ ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ θνξέα, ζηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εηαίξνπο, ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαζώο επίζεο θαη θαηάξηηζε ησλ κειώλ ηεο ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ζεζκηθό πνπ δηέπεη ηηο Δπξσπατθέο Δδαθηθέο πλεξγαζίεο θαη εηδηθά ζηελ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΛΑΓΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» 

4. Καζνδήγεζε  θαη ππνζηήξημε ηεο ΟΓΔ ζηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ νξζή πξνβνιή 

& δεκνζηόηεηα ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηνλ νδεγό δεκνζηόηεηαο ηεο ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΓΑΦΙΚΗ 

 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΓΔΛΣΑ 

     ίνδος,    2 / 2 /2012 

                                                   Αρ. πρωη. :      3413 

Σαρ Γ/λζε : Νηθ. Πιαζηήξα 13, ίλδνο 

Πιεξνθνξίεο : Μπιώζεο Νηθόιανο 

Σει.: 2310/796 250, εζση. 104  

Fax : 2310/ 798 143 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩ9Ι-ΑΣ0



ΤΝΔΡΓΑΙΑ θαη πξνεηνηκαζία ηνπ επίζεκνπ ινγνηύπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ρξήζε από 

ην ζύλνιν ηνπ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο  

5. Δπηκέιεηα όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ απέλαληη ζηνπο θνξείο πνπ απαξηίδνπλ ην εηαηξηθό ζρήκα ηνπ έξγνπ 

(ΓΗΜΟ ΥΑΛΚΗΓΟΝΟ, ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ, MUNICIPALITY OF SIMITLI, 

MUNICIPALITY OF GARMEN)  

6. Δπηκέιεηα όισλ ησλ ππνρξεώζεσλ απέλαληη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή αξρή θαη θάζε άιιε αξκόδηα αξρή 

(ηήξεζε θαθέισλ, κεληαία – ηξηκεληαία δειηία παξαθνινύζεζεο, αλακνξθώζεηο, ηξνπνπνηήζεηο 

θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ θιπ.)  

7. Γηακόξθσζε εληύπσλ (ππνδεηγκάησλ) έλαξμεο – παξαθνινύζεζεο – πινπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο 

θαζώο θαη επηκέιεηα ηεο ρξήζεο ηνπο, σο ππνρξέσζε ηνπ θνξέα πξνο ηνπο αλαδόρνπο ησλ επηκέξνπο 

δξάζεσλ ηνπ έξγνπ 

8. Δθπξνζώπεζε ηνπ θνξέα όζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζηελ Κ.Σ.Γ. ΔΛΛΑΓΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

2007-2013 θαη ζε θάζε αξκόδηα αξρή θαζώο θαη ζηνπο εηαίξνπο  

9. Τπνζηήξημε ηεο εηαηξηθόηεηαο σο πξνο ηηο επηθνηλσλίεο, ηε ξνή ηεο ζηε βάζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηελ δηνξγάλσζε ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο όπσο πξνβιέπεηαη ζην 

έξγν θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο ζπλαληήζεηο  

10. Υξνληθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη Οξγάλσζε ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηήζεη o θνξέαο 

11. ρεδηαζκόο θαη ηερληθή ππνζηήξημε πινπνίεζεο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ρξνληθώλ 

απνθιίζεσλ από ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

12. Παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ & ππνζηήξημε ζηηο δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ 

έξγνπ  

 

       Γιάρκεια ηης ύμβαζης 

 

Σν ζπλνιηθό έξγν θαη ε δξάζε ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη 31/12/2012 (ε δξάζε αθνξά ζηελ 

ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ) ζύκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή απόθαζε, εθηόο εάλ θνηλνπνηεζεί 

ηξνπνπνίεζε απηήο θαη παξάηαζε ηνπ. 

Σν σο άλσ έξγν εγθξίζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 300239/ΜΑ301/20-1-2011 απόθαζε ηεο Κ.Σ.Γ. ηεο ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΛΑΓΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» θαη εκπεξηέρεηαη ζηελ ζρεηηθή ύκβαζε 

Υξεκαηνδόηεζεο (Subsidy Contract) No <B1.31.06> 14.3.2011.  

  

       Προϋπολογιζμός ύμβαζης 

 

Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ νθηώ ρηιηάδσλ 

(8.000,00) Δπξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%) θαη πξνέξρεηαη από ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ  

INTERREG.  

 

 

Οη  ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα έρνπλ έδξα ζε ρώξα ηεο Δ.Δ. θαη θαηά πξνηίκεζε εκπεηξία ζε Πξνγξάκκαηα 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο ή ζε πξνεγνύκελα έξγα ζηα πιαίζηα ηεο Κ.Π. INTERREG ΙΙΙΑ .  Η εμεηδηθεπκέλε 

εκπεηξία πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή παξαζηαηηθά. 

 

       Τποβολή Προζθοράς 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ  ηελ πξνζθνξά ηνπο ηδηνρείξσο ή λα ηελ απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά 

κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηε Γηεύζπλζε :  

ΓΗΜΟ ΓΔΛΣΑ 

Νηθ. Πιαζηήξα 13 

Σ.Κ. 57400 -  ΙΝΓΟ  

(ππόςε θνπ Μπιώζε) 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη έσο ηελ 15 / 2/ 2012. Σν εκπξόζεζκν ησλ πξνζθνξώλ θξίλεηαη 

κε βάζε ηελ εκεξνκελία πξσηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Γεθηέο γίλνληαη κόλν ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά αθπξώλεηαη. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩ9Ι-ΑΣ0



 

Η παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο δεκνζηόηεηαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Γήκνπ Γέιηα (www.dimosdelta.gr), ζην www.diavgeia.gov.gr θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη, κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηελ θα Αλαζηαζία 

Νηθνπνύινπ, ζην ηει.  2310/ 570 746 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 
 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  

ΓΗΜΟΤ ΓΔΛΣΑ 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩ9Ι-ΑΣ0


