
 

Σελίδα 1 από 7 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Πληροφορίες: Κα. Μαναρίδου Αλεξάνδρα 

Χρ. Σακάρη 15 

Προσοτσάνη Δράμας 

Τ.Κ. 66200 

Προσοτσάνη, 03-04-2013 

Αρ. πρωτ.: 6725

 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  
 

 
 

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών 

διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο 

“Popularization and Preservation of the Cultural and Historical Heritage in the Cross-border Region 

Gotse Delchev – Prosochani” με ακρωνύμιο έργου CULREG» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του 

Ν.3463/2006 

2. Τις παρ 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ 13 του άρθρου 

20 του Ν.3731/2008 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον .αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια 

4. Την αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β’/10.8.2001) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών 

5. Την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 

22 του Ν.3536/2007 

6. Τις διατάξεις του  Π.Δ.28/80 

7. Την σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) με αριθμό πρωτοκόλλου Β1.12.05/30.03.2011 του 

έργου Popularization and Preservation of the Cultural and Historical Heritage In the Cross-

borderRegion Gotse Delchev-Prosotsani. 

8. Την υπ΄αριθμ. 28/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση  του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013  και εγγράφηκε πίστωση ποσού 

1.560,00 € στον Κ.Α. 30/6117.02. 
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9. Την υπ΄αριθμ.  19/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 

ποσού 1.560,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30/6117.02. 

10. Την υπ΄αριθμ. 40/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η  διενέργεια  

των υπηρεσιών  γραμματειακής υποστήριξης  για έργα και δράσεις  CULREG.  

 

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 05-04-2013 ημέρα Παρασκευή ως και τις  

12-04-2013 ημέρα Παρασκευή  στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Προσοτσάνης. 

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η 

εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση ανάλογων έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. 

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του 

Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο κα. Μαναρίδου Αλεξάνδρα και στα 

τηλέφωνα 2522350152, φαξ:2522023322. 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
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A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών διοικητικής – 

γραμματειακής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Popularization and 

Preservation of the Cultural and Historical Heritage in the Cross-border Region Gotse Delchev – 

Prosochani” με ακρωνύμιο έργου “CULREG” που υλοποιείται στο πλαίσιο της 1
ης

 Πρόσκλησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007 – 

2013. 

Σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  επιχορήγησης και την τροποποίηση αυτής,  το  συνολικό  έργο 

όπως και το εν λόγω παραδοτέο (1.2.9 Project management communication & preparation-

submission of verifications) πρέπει  να  ολοκληρωθεί  μέχρι  την 30/06/2013,  εκτός  εάν  

κοινοποιηθεί  τροποποίηση  αυτού  και παράταση του. 

Η  συνολική  δαπάνη  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  υποέργου  ανέρχεται  στο  ποσό  

των  χιλίων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (1.560,00€) μαζί με το ΦΠΑ. 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, κατόπιν 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών, σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του 

Ν.3463/2006 
 
2. Τις παρ 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ 13 του άρθρου 

20 του Ν.3731/2008 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον .αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια 
 
4. Την αριθμ. 2/45564/0026/31.7.2001 (ΦΕΚ 1066/Β’/10.8.2001) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
 
5. Την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ 3 του άρθρου 

22 του Ν.3536/2007 
 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 
 
7. Την σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) του έργου Popularization  and  Preservation  of  the  
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Cultural  and  Historical  Heritage  In  the  Cross-borderRegion  Gotse Delchev-Prosotsani με αριθμό 

πρωτοκόλλου Β1.12.05/30.03.2011 και την τροποποίηση αυτής. 

8. Την υπ΄αριθμ. 28/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση  του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013  και εγγράφηκε πίστωση ποσού 

1.560,00 € στον Κ.Α. 30/6117.02. 

9. Την υπ΄αριθμ.  19/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 

ποσού 1.560,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30/6117.02. 

10. Την υπ΄αριθμ. 40/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η  διενέργεια  

των υπηρεσιών  γραμματειακής υποστήριξης  για έργα και δράσεις  CULREG.  

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον φόρτο εργασίας των υπαλλήλων, την έλλειψη γνώσεων σε θέματα 

του φυσικού αντικειμένου του έργου με ακρωνύμιο “CULREG”  και των αιτημάτων επαλήθευσης των 

δαπανών του, προκύπτει η ανάγκη χρήσης εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διασφάλιση της  ορθής 

υλοποίησης του εγκεκριμένου παραδοτέου όπως περιγράφεται αναλυτικά στην συνέχεια. 

 

 

B.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ 

ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “POPULARIZATION  

AND PRESERVATION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 

 IN THE CROSS-BORDER REGION GOTSE DELCHEV – PROSOTSANI”  

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ CULREG 
 

 
 

Η υλοποίηση του έργου “Popularization and Preservation of the Cultural and Historical 

Heritage in the Cross-border Region Gotse Delchev – Prosochani” έχει σκοπό τη προώθηση της 

πολιτισμικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσω του 

εκμοντερνισμού του Ιστορικού Μουσείου του Δήμου Gotse Delchev της Βουλγαρίας και τη 

δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Προσοτσάνης Δράμας. Μέσω των δράσεων αυτών θα 

ωφεληθεί τόσο η πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, όσο και η οικονομική, λόγω της αύξησης της 

τουριστικής κίνησης. 

Η γνωστοποίηση της πολιτισμικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, μπορεί να έχει 

σημαντικά οφέλη σε τομείς όπως η αμοιβαία κατανόηση και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των 

κατοίκων από τις δύο πλευρές των συνόρων, η διατήρηση και διάσωση της πολιτισμικής 

κληρονομιάς, της οικονομικής ανάπτυξης και της επαφής του κοινού με προηγμένες εφαρμογές 

τεχνολογίας της πληροφορικής. 
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Η έκθεση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, όπως προβλέπεται στο έργο, θα 

συμβάλλει στην ενημέρωση,   ευαισθητοποίηση   και   εκπαίδευση   των   πολιτών,   των   κατοίκων,   

των   αρχών   και   των επαγγελματιών. Ο ρεαλισμός με τον οποίο μπορούν να αναπαρασταθούν 

μπροστά στα μάτια των θεατών τα εκθέματα του  μουσείου,  με  την ενσωμάτωση πληροφοριακού  

υλικού,  θεωρείται ότι θα έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στη διαμόρφωση της πολιτισμικής 

συνείδησης. 

Το εν λόγω παραδοτέο αναφέρεται στην διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη του Δήμου 

Προσοτσάνης η οποία θα περιλαμβάνει: 

◘ Επικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου με ακρωνύμιο CULREG (Δήμος Gotse Delchev 

Βουλγαρίας) και ενημέρωση όσον αφορά την πρόοδο υλοποίησης του έργου. 

◘ Οργάνωση συναντήσεων έργου (project meetings) μεταξύ των εταίρων του έργου σε Ελλάδα και 

Βουλγαρία και τήρηση Πρακτικών συναντήσεων. 

◘ Συγκέντρωση τεκμηριωτικού υλικού για την πιστοποίηση των δαπανών του έργου κι αποστολή 

σχετικών αιτημάτων στην αρμόδια Αρχή. 

                

 

 

Γ.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “POPULARIZATION 

AND PRESERVATION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 

IN THE CROSS-BORDER REGION GOTSE DELCHEV – PROSOTSANI” 

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ CULREG» 
 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 
 
1. 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

2. Προϋπηρεσία στη διαχείριση έργου Interreg 

3. Καλή γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: 

(α) επεξεργασίας κειμένων, 

(β) υπολογιστικών φύλλων και 

(γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

4. Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άριστη γνώση της Βουλγαρικής και Ελληνικής Γλώσσας 

(προφορικός και γραπτός λόγος) 

5. Καλή γνώση Αγγλικών (γραπτό και προφορικό λόγο) 
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Δ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “POPULARIZATION  

AND PRESERVATION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE  

IN THE CROSS-BORDER REGION GOTSE DELCHEV – PROSOTSANI” 

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ CULREG» 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

1. 
Υπηρεσίες διοικητικής – γραμματειακής υποστήριξης του Δήμου 

Προσοτσάνης 1.560,00 € 

 

 

 

 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “POPULARIZATION  

AND PRESERVATION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE  

IN THE CROSS-BORDER REGION GOTSE DELCHEV – PROSOTSANI” 

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ CULREG» 
 

 
1. Ο  ανάδοχος του έργου υποχρεούται  να  διαθέτει  εμπειρία  σε  παρόμοιο  αντικείμενο  με  αυτό  

της  παρούσας πρόσκλησης. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και άλλου 

αρμόδιου φορέα ή αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του φορέα. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά 

με το αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της 

σύμβασης στον φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο 

σχετικού με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του 

φορέα. Σε περίπτωση αρχείων  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  συνοδεύει  

την  παράδοσή  τους  με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείρισή τους. Όλα τα 

παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 

εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 

5. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως 

εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα (πλην των υπάλληλων 

του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του φορέα. 
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6. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπάλληλων του, συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού ή άλλων προσώπων που θα συνεργαστούν μαζί του, συμπεριλαμβανόμενου ανεξαιρέτως 

οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την σύμβαση, καθώς 

και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

7. Ο  φορέας  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  κάθε  είδους  βλάβη  ή  ζημία,  που  μπορεί  να  

επέλθει  στον εξοπλισμό ή στους υπάλληλους του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Περαιτέρω υποχρεώσεις του αναδόχου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στην σύμβασή του με 

τον φορέα. 

 

 
                                                                  Προσοτσάνη 03-04-2013 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ 

 

 

 Μαναρίδου Αλεξάνδρα  

 


