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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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Δ/NΣΗ  ΔΙΟΙΚ/ΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2551064178

Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για
Προετοιμασία και κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του δήμου για υποβολή
προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών  ανταγωνιστικών
προγραμμάτων  LIFE,  CBC Black Sea Basin,  Interreg Europe»,
προϋπολογισμού 19.800,00 €»

Α Π Ο Φ Α Σ Η  2373/2017
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016.

4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί
νόμιμα με την υπ΄ αριθμ. 1019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

6. Τις  υποβληθείσες προσφορές.
7. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους

2017.
8. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της

υπηρεσίας  για  Προετοιμασία  και  κατάθεση  φακέλου  υποψηφιότητας
του δήμου για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια των
ευρωπαϊκών  ανταγωνιστικών προγραμμάτων  LIFE,  CBC Black Sea
Basin,  Interreg Europe,  η  οποία  λόγω  ποσού  μπορεί  να  ανατεθεί
απευθείας.

9. Την αριθ. 57328/16-9-2014,58262/19-9-2014 απόφαση του Δημάρχου
που  αφορά  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στον  Αντιδήμαρχο  Δ/κων-
Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθειες αγαθών μέχρι τα χρηματικά
όρια απευθείας ανάθεσης και  παροχής υπηρεσιών για τα χρηματικά
όρια μέχρι 20.000,00 €. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας για Προετοιμασία και κατάθεση 
φακέλου υποψηφιότητας του δήμου για υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών  ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, Interreg Europe, 
προϋπολογισμού 19.800,00 €, με απευθείας ανάθεση.

 Β. Εγκρίνουμε τα συμβατικά τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων 
και τεχνικές προδιαγραφές) της ανωτέρω εργασίας με τίτλο: Προετοιμασία και 
κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του δήμου για υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών  ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, Interreg Europe.

 Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας για Προετοιμασία και 
κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του δήμου για υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών  ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, Interreg Europe, στην LEVER – 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., με ΑΦΜ 997759560, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, ΛΙΜΑΝΙ CENTER, 54627, 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ.επικ.:2310552113 & FAX: 2310552114, έναντι του ποσού των
19.800,00 €.

Δ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται εφάπαξ και 
εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ε. Η διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 €, έγινε σε βάρος του Κ.Α. 
00.6117.011 με τίτλο «Προετοιμασία και κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας 
του δήμου για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια των 
ευρωπαϊκών  ανταγωνιστικών προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, 
Interreg Europe» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017, έγιναν με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΤ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 19.800,00  €, θα γίνει με την 
έκδοση εντάλματος πληρωμής, τμηματικά, ύστερα από την παράδοση των 
παραδοτέων ανά πρόγραμμα και μετά την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 
υπηρεσιών του εντολοδόχου. 

Παραδοτέα του έργου αποτελούν τα παρακάτω:

1. Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE 2014-2020

Παραδοτέα αποτελούν τα παρακάτω:

- Προσδιορισμός της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της πρόσκλησης και της προτεραιότητες του προγράμματος LIFE.

-  Χρηματοοικονομική  ανάλυση  των  δράσεων  του  έργου  όπου  πρέπει  να

προσδιορίζεται  το  κόστος,  η  περίοδος  αποπληρωμής,  η  καθαρά  παρούσα

αξία, κλπ.

- Μελέτη βιωσιμότητας των δράσεων του έργου και στόχευση στη συνέχιση

των αποτελεσμάτων δράσεων του έργου 
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- Έρευνα για την εξεύρεση υποστηρικτικών φορέων της πρότασης από την

Ελλάδα  αλλά  και  άλλες  Ευρωπαϊκές  χώρες,  σύμφωνα  με  το  αντικείμενο

δραστηριότητας τους προκειμένου να ενισχυθεί η πρόταση

- Προσδιορισμός δεικτών αποτελέσματος του έργου με στόχευση την κάλυψη

των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων

2. Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Black Sea Basin 2014-2020

Το  παραδοτέο  της  υποστήριξης  στη  σύνταξη  και  υποβολή  της  πρότασης

περιλαμβάνει τα εξής:

- Την εξασφάλιση της διασυνοριακότητας της πρότασης

- Τη συμμετοχή φορέων στην πρόταση που εξασφαλίζουν το συσχετισμό με

τις προτεραιότητες της πρόσκλησης

- Μελέτη βιωσιμότητας των δράσεων του έργου και στόχευση στη συνέχιση

των αποτελεσμάτων δράσεων του έργου 

-  Την  εξασφάλιση  συνεργειών  και  συμπληρωματικότητας  με  άλλες

στρατηγικές/ πρωτοβουλίες/ δράσεις.

3. Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE.

Το  παραδοτέο  της  υποστήριξης  στη  σύνταξη  και  υποβολή  της  πρότασης

περιλαμβάνει τα εξής:

- Προσδιορισμός της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της πρόσκλησης και της προτεραιότητες του προγράμματος.

-  Χρηματοοικονομική  ανάλυση  των  δράσεων  του  έργου  όπου  πρέπει  να

προσδιορίζεται  το  κόστος,  η  περίοδος  αποπληρωμής,  η  καθαρά  παρούσα

αξία, κλπ.

- Μελέτη βιωσιμότητας των δράσεων του έργου και στόχευση στη συνέχιση

των αποτελεσμάτων δράσεων του έργου 

- Προσδιορισμός δεικτών αποτελέσματος του έργου με στόχευση την κάλυψη

των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων

-  Προσδιορισμός  των  ομάδων  ωφελουμένων  που  απευθύνεται  η

σχεδιαζόμενη πολιτική του έργου.

Τα παραδοτέα θα παραδοθούν ως εξής:
 LIFE Programme - 30/9/2017
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 Black Sea Basin 2014-2020 - 2/6/2017
 INTERREG EUROPE - 5/7/2017

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                              ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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