
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ ΣΑΜΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ 
ΒΑΘΕΩΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση 
παροχής  εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση του έργου με 
τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους 
Βιομάζας για τη Θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων» και ακρωνύμιο «Biomass» 
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-
2013 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 
80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%. 
 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως 

ισχύουν σήμερα 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
5. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών 
6. Το υπ. αριθμ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.   
7. Την ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/12-04-2010 και τις τροποποιήσεις 

αυτής 
8. Τη με αριθ. 32/4-9-2012 Απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου του 

Συνδέσμου ΟΤΑ Δήμων Βαθέος - Πυθαγορείου με την οποία εγκρίθηκε η 
αποδοχή υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «Biomass» του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013,  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝ ΣΑΜΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ 
ΒΑΘΕΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 
Κοινοτικό Κατάστημα Βαθέος 
Σάμος 83100 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2273027395 
 

ΣΑΜΟΣ  27/12/2012 
Aρ. Πρωτ.:478 
 
 
 
 



9. Την με αριθ. 11/12 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου ΟΤΑ 
Δήμων Βαθέος - Πυθαγορείου για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Παροχή 
Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Συμβούλου υλοποίησης για το Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με ακρωνύμιο 
Biomass».  

10. την από 11-10-2012 με κωδικό Κ3_02_01 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ 
της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
"Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και αφετέρου, του 
Δήμου Φαιστού, Κύριου Δικαιούχου του έργου. 

 
 
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος http://www.greece-cyprus.eu, ημέρα Δευτέρα  08/01/2013 έως 
και την Δευτέρα 14/01/2013  και ώρα 13:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο γραφείο του Κοινοτικού 
Καταστήματος Βαθέος, Σάμος, Τ.Κ. 83100, 2273027460 και, fax: 2273022975 , 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Φιλοκτήτης Σκορδέλης.  
 
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της 
Σύμβασης μέχρι την λήξη του Προγράμματος της Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με ακρωνύμιο «Biomass» και εμπεριέχεται στην 
σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης με αριθμό Κ3_02_01-11/10/2012. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι 
ανεγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την 
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο 
Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
κατελάχιστον  στην ομάδα έργου ένα Οικονομολόγο με δεκαετή εμπειρία στην 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ένα γεωπόνο με δεκαετή 
εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στην τεχνική 
Υποστήριξη φορέων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα καθώς επίσης και έναν 
οικονομολόγο με πενταετή εμπειρία στην υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή Αναπτυξιακών Εταιριών ΟΤΑ. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν 
να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του 
ενδιαφερόμενου σε αυτό και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.  

2. Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση έργων στα Πλαίσια του  
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013. 
Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση τουλάχιστον 2 συμβάσεων  
τεχνικού συμβούλου υπό εκτέλεση,  συναφών με το παρών έργο για την 
διαχείριση και των συντονισμό Δήμων ή φορέων ΟΤΑ στα Πλαίσια του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος 2007-2013,  εκ 
των οποίων μία σύμβαση να αφορά τεχνική Υποστήριξη συντονιστή εταίρου 
από Ελληνικής πλευράς από την οποία να έχει εκτελέσει επιτυχώς 
τουλάχιστον το 30% της Σύμβασης. Επίσης μία σύμβαση να αφορά τεχνική 
υποστήριξη Κύπριου εταίρου (Συντονιστή ή μη) στα  Πλαίσια πάντα του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα Κύπρος 2007-2013. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:  
 έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα  



 δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  

 δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.  

 Αποδέχονται τον προϋπολογισμό της Μελέτης  
  

4. Πρακτικό για την υποβολή της προσφοράς και Εξουσιοδότηση προς τον 
προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία ή 
Ε.ΠΈ. 

 
 
Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή Επιτροπή με κριτήριο την εμπειρία του 
προσφέροντος και της Ομάδας έργου στη διαχείριση Προγραμμάτων Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα –Κύπρος ή σε προηγούμενα έργα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών,  
που έχει οριστεί με την απόφαση Δ.Σ. 28/2012.     
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΑΝ ΣΑΜΟΥ 

(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΔΗΜΩΝ ΒΑΘΕΩΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ 
 


