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Προς 
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εργασία «Σύμβουλος υποβολής πρότασης στο 
Interreg EURO MED – 2nd call»  
 
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Σουφλίου θα προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση 
εργασίας «Σύμβουλος υποβολής πρότασης στο Interreg EURO MED – 2nd call» - 
αποστολή “Ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού”, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισμού 20.130€ χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 51/2022 Τεχνική Μελέτη. 
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει: 

• Ανεύρεση και επικοινωνία 5 τουλάχιστον διακρατικών εταίρων από τις 
επιλέξιμες χώρες της Μεσογείου 

• Σχεδιασμός του έργου και του προϋπολογισμού του σε συνεργασία με τους 
εταίρους 

• Υποβολή της πρότασης και των παραρτημάτων της με βάση τις προδιαγραφές 
και τις απαιτήσεις του προγράμματος 

• Επιτυχή διεκπεραίωση των προσυμβατικών διαδικασιών και των διαδικασιών 
υπογραφής της σύμβασης  

 
Το παραδοτέο της υπηρεσίας θα είναι η σύμβαση μεταξύ Διαχειριστικής αρχής του 
προγράμματος  Interreg EURO MED και του Συντονιστή εταίρου.  
 
Πλήρης περιγραφή των ανωτέρω παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 
 
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η περιοχή Υλοποίησης του έργου είναι ο 
Δήμος Σουφλίου.   
 
Η  διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και 
μέχρι 31-5-2023 με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος σε περίπτωση παράτασης της διαδικασίας υπογραφής σύμβασης  μεταξύ 
Διαχειριστικής αρχής του προγράμματος  Interreg EURO MED και του Συντονιστή 
εταίρου. 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 20/10/2022. 
 
Καλείστε μέχρι και την 24/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., να καταθέσετε 
την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Για τον Δήμο Σουφλίου – 
«Interreg EURO MED», για την  εργασία  «Σύμβουλος υποβολής πρότασης στο 
Interreg EURO MED – 2nd call» και με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ή ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση dim@0890.syzefxis.gov.gr. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ε.Ε. 
και έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ελλάδα.  Ο ανάδοχος πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένος σε επιστημονικό Επιμελητήριο και να διαθέτει 3 πλήρεις κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις 
 

Επίσης να διαθέτει ή να υποδείξει  

1. ένα Μηχανικό ή Οικονομολόγο αυξημένης εμπειρίας ο οποίος θα αναλάβει γενικός 
συντονιστής της εργασίας και ο οποίος να διαθέτει : 

• Αντίστοιχο Αναγνωρισμένο Πτυχίο ΑΕΙ 

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τον Τουρισμό  ή /και περιβαλλοντικά 
θέματα 

• Συμμετοχή στην υλοποίηση 2 τουλάχιστον διακρατικών ή διασυνοριακών 
έργων από θέση υπευθύνου διαχείρισης ή υπευθύνου έργου. 

• καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη (επίπεδο First Certificate 
τουλάχιστον) 

2. ένα Οικονομολόγο ή μηχανικό  ο οποίος να διαθέτει : 

• Αντίστοιχο Αναγνωρισμένο Πτυχίο ΑΕΙ 

• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τον Τουρισμό  ή /και περιβαλλοντικά 
θέματα 

• Συμμετοχή στην υλοποίηση 1 τουλάχιστον διακρατικού ή διασυνοριακού έργου 
από θέση υπευθύνου διαχείρισης ή υπευθύνου έργου. 

• καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, πιστοποιημένη (επίπεδο First Certificate 
τουλάχιστον) 

Οι παραπάνω πρέπει να είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα εκ των οποίων ο ένας 
Μηχανικός και ο άλλος Οικονομολόγος 

 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 
- Τεχνική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο Α) που θα 

περιλαμβάνει:  
o Τα έντυπα Ε3 των 3 τελευταίων πλήρων κλεισμένων διαχειριστικών 

χρήσεων. 
o Πρόσφατη εκτύπωση Taxis όπου φαίνονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης και η 

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της. 
o Βεβαίωση εγγραφής στο / στα επιμελητηρίο/α στα οποία είναι μέλος η 

επιχείρηση από την οποία να προκύπτει η δραστηριότητα της. 
o Βιογραφικά σημειώματα  και Αντίγραφα Πτυχίων των επιστημόνων ή/και 

μηχανικών που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση  
o Βεβαιώσεις ή συμβάσεις ή άλλο σχετικό αποδεικτικό μέσο για συμμετοχή 

στην υλοποίηση διακρατικών ή διασυνοριακών έργων  
o Πτυχίο First Certificate Αγγλικής γλώσσας για τα στελέχη για τα οποία 

απαιτείται  
o Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των 

επιστημόνων ή μηχανικών που θα απασχοληθούν στο έργο ότι 
αποδέχονται την συνεργασία με τον ανάδοχο 

• Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο Β) με βάση το 
συνημμένο στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας υπόδειγμα Οικονομικής 
προσφοράς. 

 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 



α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) 
απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 
 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 
εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά 
ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η 
επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό 
σύλλογο και ασκεί επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι 
μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και της αριθμ. 120/2016 μελέτης και ότι η εργασία που προσφέρω τηρεί 
τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 
 
γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 
 
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ-ΙΚΑ σε ισχύ την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών  
ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα 
προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, πριν την απόφαση ανάθεσης και 
εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή αποκλεισμού από την 
διαδικασία ανάθεσης» 
 
ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 
στ. Απόσπασμα ποινικού μητρώο ή Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας για 
υπηρεσιακή λήψη. 
 
Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από την κα. Μαρία Σιδερά (τηλ. 2554350131). 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 
 
 
 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά παροχή υπηρεσιών  για την υποβολή πρότασης 

στο Interreg EURO MED – 2nd call - αποστολή “Ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού”, 

από τον Δήμο Σουφλίου ως συντονιστή εταίρου (Lead Partner).  Η Υπηρεσία 

περιλαμβάνει: 

• Ανεύρεση όλων των «Best Tourism Villages» στην επιλέξιμη περιοχή του 

προγράμματος 

• Ανεύρεση προσώπου επαφής σε κάθε «Best Tourism Village» στην επιλέξιμη 

περιοχή του προγράμματος 

• Ανεύρεση άλλων εταίρων για την πλήρη και ομαλή υλοποίηση του έργου 

• Εξασφάλιση της συμμετοχής των εταίρων στην υποβολή της πρότασης 

• Σχεδιασμός του έργου σε συνεργασία με τους εταίρους και με βάσει το Program 

Manual, το «Terms of Reference for Sustainable Tourism» και τις λοιπές 

οδηγίες της διαχειριστικής αρχής του Interreg EURO MED 

• Κατανομή του προϋπολογισμού του έργου στους εταίρους με την σύμφωνη 

γνώμη τους και με βάση την αρχή της ρεαλιστικότητας του κόστους και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών 

• Συγγραφή των κειμένων για την πρόταση σε συνεννόηση με τους εταίρους και 

με βάση τις προδιαγραφές του προγράμματος 

• Υποβολή της πρότασης μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Interreg 

EURO MED μέχρι 27/10/2022 στις 13:00 ώρα Βρυξελών 

• Υποβολή των παραρτημάτων της πρότασης (πλήρως υπογεγραμμένα και 

σφραγισμένα από τους εταίρους) μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Interreg EURO MED μέχρι 10/11/2022 στις 13:00 ώρα Βρυξελών 

• Συμμετοχή στις διαδικασίες της προσυμβατικής φάσης  και προσαρμογή της 

πρότασης στις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής του  Interreg EURO MED 

και με την σύμφωνη γνώμη των εταίρων 

• Σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της διαχειριστικής αρχής του 

Interreg EURO MED και του Διαχειριστή εταίρου (Lead Partner). 

Όλα τα κείμενα, η αλληλογραφία και οι συνεννοήσεις θα είναι στα Αγγλικά. 

Παραδοτέο του έργου είναι η υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της διαχειριστικής 

αρχής του Interreg EURO MED και του Διαχειριστή εταίρου (Lead Partner). 

Η οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και πληρωμή του δικαιούχου θα 

πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παράδοση του ανωτέρω παραδοτέου. Διαφορετικά ο 

ανάδοχος δεν δικαιούται κάποιους είδους αμοιβή ή άλλα έξοδα. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
(Στοιχεία προσφέροντα) 

 

 

Προς 

ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Σύμβουλος υποβολής πρότασης στο Interreg 

EURO MED – 2nd call», όπως αυτή περιγράφεται στη με αρ. πρωτ.  ……./….-….-

2022 πρόσκληση σας,  προσφέρουμε την συνολική τιμή των …………(τιμή 

ολογράφως)……………………… (…..(τιμή αριθμητικώς)…€) χωρίς ΦΠΑ, που 

αναλύεται όπως παρακάτω: 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μον. Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

Σύνολο 
(€) 

1 Μηχανικός ή Οικονομολόγος αυξημένης 
εμπειρίας 

Ανθρ/ 
ημέρες 

22   

2 Μηχανικός ή Οικονομολόγος  Ανθρ/ 
ημέρες 

22   

      

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ  

 Φ.Π.Α. 24 %  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Η πληρωμή μας επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί με  το 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

 

…………………  ……/…../2022 

 

Ο προσφέρων 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο 

Σφραγίδα – Υπογραφή) 

 


