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       Πξνο 

Σνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
 

ΘΕΜΑ: Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ εξγαζία ««ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (MANAGEMENT) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE DETECTION») ΣΟΤ INTERREG 2014-2020 

ΔΛΛΑΓΑ - ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ» 

 

αο αλαθνηλψλνπκε φηη ν Γήκνο νπθιίνπ ζα πξνρσξήζεη ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

εξγαζίαο κε ηίηιν ««ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

(MANAGEMENT) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» 

(«FIRE DETECTION») ΣΟΤ INTERREG 2014-2020 ΔΛΛΑΓΑ - ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ»», κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5.644,88 € ρσξίο ην ΦΠΑ, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 86/2020 Σερληθή Μειέηε. 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

 Τπεξεζίεο Γηαρεηξηζηή πξνγξάκκαηνο (Project Manager) ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ δχν εηαίξσλ ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ην 

θπζηθφ αληηθείκελν. 

 Τπεξεζίεο Οηθνλνκηθνχ Γηαρεηξηζηή (Financial Manager) ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ δχν εηαίξσλ ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ην 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. 

Πιήξεο πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο παξνχζεο 

 

Ο ηφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη ε πεξηνρή Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ν 

Γήκνο νπθιίνπ.   

 

Η  δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31-

7-2021 κε δπλαηφηεηα απηνδίθαηεο παξάηαζεο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. 

 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 23/12/2020. 

 

Καιείζηε κέρξη θαη ηελ 30/12/2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12.00 κ.κ., λα θαηαζέζεηε ηελ 

πξνζθνξά ζαο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

4412/2016, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηα ηνλ Γήκν νπθιίνπ – «FIRE 

DETECTION», γηα ηελ εξγαζία  «ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ (MANAGEMENT) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

«ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ»» θαη κε πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 
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Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δηαδηθαζία έρνπλ Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ 

θαηαζηαηηθή έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα.  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή επηζηεκνληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν 

Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ θαη λα διαθζτει ή να υποδείξει τουσ παρακάτω επιςτήμονεσ 
/ μηχανικοφσ για την υλοποίηςη του ζργου: 

1. θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπ project 

Management θαη ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Πηπρίν Μεραληθνχ ΑΔΙ  

 Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, πηζηνπνηεκέλε (επίπεδν First Certificate) 

 Γεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ή ηνλ Γεκφζην Σνκέα ζε 

αληίζηνηρεο ζέζεηο επζχλεο.   

 Γεθαεηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζηελ δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη 

ζχληαμε ηερληθψλ δειηίσλ κε ηνπιάρηζηνλ 2 έξγα Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία 

δηαηέιεζε ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ή ππεχζπλνο έξγνπ. 

 Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε άιισλ δηαθξαηηθψλ έξγσλ απφ αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

 Δκπεηξία ζε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν θαη άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ 

ινγηζκηθνχ γξαθείνπ θαη ηνπ ΟΠ (MIS) 

 Δπηθνηλσληαθή επρέξεηα θαη εκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ πνιπεζληθψλ νκάδσλ 

εξγαζίαο θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Θα εθηηκεζνχλ επηπιένλ 

- Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ηζνδχλακνη ηίηινη ή επηπιένλ πηπρία ΑΔΙ 

- Γλψζε Βνπιγαξηθήο γιψζζαο 

- Δκπεηξία ζηελ κειέηε αζχξκαησλ ή επξπδσληθψλ δηθηχσλ ή point to point 

ζπλδέζεσλ. 

2. θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπ Ginancial 

Management θαη ζα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Πηπρίν Οηθνλνκνιφγνπ - ΑΔΙ  

 Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, πηζηνπνηεκέλε (επίπεδν First Certificate) 

 Γεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηνλ ηδησηηθφ ή ηνλ Γεκφζην Σνκέα ζε 

αληίζηνηρεο ζέζεηο επζχλεο.   

 Γεθαεηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζηελ δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο θαη 

ζχληαμε ηερληθψλ δειηίσλ κε ηνπιάρηζηνλ 2 έξγα Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα νπνία 

δηαηέιεζε ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ή ππεχζπλνο έξγνπ 

 Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε άιισλ δηαθξαηηθψλ έξγσλ απφ αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

 Δκπεηξία ζε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν θαη άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ 

ινγηζκηθνχ γξαθείνπ θαη ηνπ ΟΠ (MIS) 



 Δπηθνηλσληαθή επρέξεηα θαη εκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ πνιπεζληθψλ νκάδσλ 

εξγαζίαο θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ. 

Θα εθηηκεζνχλ επηπιένλ 

- Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ηζνδχλακνη ηίηινη ή επηπιένλ πηπρία ΑΔΙ 

- Γλψζε Βνπιγαξηθήο γιψζζαο 

3. θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν ζα αλαιάβεη ηελ Τπνζηήξημε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα 

δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Πηπρίν Μεραληθνχ ΑΔΙ  

 Καιή γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο, πηζηνπνηεκέλε (επίπεδν First Certificate) 

Θα εθηηκεζνχλ επηπιένλ 

- Σίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ηζνδχλακνη ηίηινη ή επηπιένλ πηπρία ΑΔΙ 

- Γλψζε Βνπιγαξηθήο γιψζζαο 

- Δκπεηξία ζηελ κειέηε αζχξκαησλ ή επξπδσληθψλ δηθηχσλ ή point to point 

ζπλδέζεσλ. 

Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηνχληαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα  

ή ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν 

γηα ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο. 

 

Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

- Σα παξαθάησ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά 

- Σερληθή πξνζθνξά (ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Α) πνπ επηπξφζζεηα ζα 

πεξηιακβάλεη:  

o Πξφζθαηε εθηχπσζε Taxis φπνπ θαίλνληαη νη ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο θαη ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

o Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην / ζηα επηκειεηεξίν/α ζηα νπνία είλαη κέινο ε 

επηρείξεζε απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

o Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα θαη Αληίγξαθα Πηπρίσλ ησλ επηζηεκφλσλ ή/θαη 

κεραληθψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ πινπνίεζε  

o Βεβαηψζεηο ή ζπκβάζεηο ή άιιν ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ κέζν γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη ηελ απφδεημε εκπεηξίαο 

o Πηπρίν First Certificate Αγγιηθήο γιψζζαο γηα ηα ζηειέρε γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη  

o Τπεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ επηζηεκφλσλ ή 

κεραληθψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν φηη απνδέρνληαη ηελ ζπλεξγαζία κε 

ηνλ αλάδνρν 

 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν Β) κε βάζε ην 

ζπλεκκέλν ζην παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

α. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) σο πξνθαηαξηηθή απφδεημε φηη δελ ππάξρεη εηο 

βάξνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά 

εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε 



εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) παηδηθή 

εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016). 

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο 

πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη: α) ε επηρείξεζε 

είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχιινγν θαη αζθεί 

επάγγεικα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, β) φηη κειέηεζα θαη απνδέρνκαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ηεο αξηζκ. 86/2020 

κειέηεο θαη φηη ε εξγαζία πνπ πξνζθέξσ ηεξεί ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, γ) δελ έρεη 

απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 

γ. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζε ηζρχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΔΦΚΑ-ΙΚΑ ζε ηζρχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη: «Θα 

πξνζθνκίζνπλ Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, πξηλ ηελ απφθαζε αλάζεζεο θαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπο θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο» 

ε. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) γηα ηνπο νξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο. 

ζη. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα άιινπο θνξείο πνπ δειψλνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

Τπεχζπλε Γήισζε 

δ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ (άξζξν 93 ηνπ Ν.4412/2016). 

ε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψν ή Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο γηα ππεξεζηαθή 

ιήςε. 

Αλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηεζεί ππεξγνιάβνο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 30% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηφηε γηα ηνλ ππεξγνιάβν πξέπεη λα ππνβιεζνχλ επίζεο 

ζ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ΔΦΚΑ-ΙΚΑ ζε ηζρχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

η. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) γηα ηνπο νξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο 

ηα. αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα άιινπο θνξείο πνπ δειψλνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 

Τπεχζπλε Γήισζε 

ηβ. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψν ή Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο γηα ππεξεζηαθή 

ιήςε. 

ηγ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) σο πξνθαηαξηηθή απφδεημε φηη δελ ππάξρεη 

εηο βάξνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) 

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε) 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016). 



ηδ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη φηη: α) ε επηρείξεζε 

είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε νηθείν επαγγεικαηηθφ ζχιινγν θαη αζθεί 

επάγγεικα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, β) φηη κειέηεζα θαη απνδέρνκαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ηεο αξηζκ. 120/2016 

κειέηεο θαη φηη ε εξγαζία πνπ πξνζθέξσ ηεξεί ηηο δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, γ) δελ έρεη 

απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 

 

Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δεηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο απφ ηελ θα. Μαξία ηδεξά (ηει. 2554350131). 

 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΛΑΚΙΚΟ 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη: 

 Τπεξεζίεο Γηαρεηξηζηή πξνγξάκκαηνο (Project Manager) ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ δχν εηαίξσλ ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ην 

θπζηθφ αληηθείκελν. 

 Τπεξεζίεο Οηθνλνκηθνχ Γηαρεηξηζηή (Financial Manager) ηνπ έξγνπ γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ δχν εηαίξσλ ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ην 

νηθνλνκηθφ αληηθείκελν. 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 31-7-2021 κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ κε 

έγθξηζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο.  

Δλδεηθηηθά, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή  ππεξεζίεο  ζπληνληζκνχ  ζηα παξαθάησ : 

 Οξγάλσζε θαη  ζπκκεηνρή ζε ηερληθέο θαη ελεκεξσηηθέο δηαζπλνξηαθέο 

πλαληήζεηο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 πληνληζκφο θαη ζπκκεηνρή ζηε δηαζπλνξηαθή νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

 χληαμε ησλ απαξαίηεησλ εθζέζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ γηα ην έξγν, 

ζηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ πξνγξάκκαηνο (αγγιηθά). 

 πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ 

 Δπηθνηλσλία κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή αξρή θαη επίιπζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ην έξγν ηφζν ζε επίπεδν Αλαζέηνπζαο αξρήο φζν θαη ζε επίπεδν Lead 

Partner ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

 Γεληθή Αιιεινγξαθία κε άιινπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 χληαμε φισλ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνξψλ πξνο ηελ δηαρεηξηζηηθή αξρή θαη 

θαηαρψξεζε ζην ΟΠ (MIS) φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο. 

 Γεκηνπξγία, Οξγάλσζε θαη Σήξεζε φισλ ησλ Φαθέισλ ηνπ Έξγνπ 

o Φάθεινο Γηνηθεηηθήο Παξαθνινχζεζεο 

o Φάθεινο Παξαθνινχζεζεο Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ 

o Φάθεινο Παξαθνινχζεζεο Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
(τοιχεία προςφζροντα) 

 

 

Προσ 

ΔΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Για την παροχή υπηρεςίασ με τίτλο «ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
(MANAGEMENT) ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ «ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ», όπωσ αυτή 

περιγράφεται ςτη με αρ. πρωτ.  ……./….-12-2020 πρόςκληςη ςασ,  προςφζρουμε την τιμή 

των ……………………………………. (…………….€) με ΦΠΑ που αναλφεται όπωσ παρακάτω: 

α/α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ Μον. Ποςότητα Σιμή 
Μονάδασ 

Δαπάνη 

1 υντονιςμόσ ζργου – Project Manager 
του ζργου «ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» 
(«FIRE DETECTION») 

Ανθρ/ 
ημζρεσ 

34   

2 Οικονομική παρακολοφθηςη – 
Financial Manager του ζργου 
«ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ» («FIRE 
DETECTION») 

Ανθρ/ 
ημζρεσ 

23   

 ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

 Φ.Π.Α. 24 %  
 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ  

 

 

…………………  ……/…../2020 

 

Ο προςφζρων 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο 

Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 


