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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για
σύνταξη και υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε επιχειρησιακά προγράμματα με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω  υπηρεσίας  έχει  εκδοθεί  το  πρωτογενές  αίτημα   για
“Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  σύνταξη  και  υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  σε
επιχειρησιακά προγράμματα”  από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας καθώς και
έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης με τη απόφαση 29/2017 της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ: 6ΒΜ4Ω1Τ-7ΘΣ).

Παρακαλούμε,  αφού  λάβετε  υπόψη  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  ο  οποίος
ανέρχεται  σε  10.000,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,  να  καταθέσετε
οικονομική προσφορά,   στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου
2017, 11:00.
 

Αναλυτική  τεχνική  και  οικονομική  πρόταση  αναφορικά  με  την  παροχή  υπηρεσιών
υποστήριξης,  για  την  υποβολή  τριών  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 για τα ακόλουθα:

• ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ  ΚΑΜΑΡΩΝ  &  ΑΓ.  ΜΑΡΙΝΑΣ,  ΧΩΡΩΝ  ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΜΑΡΕΣ 

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

• ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΚΑΣΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1)Υποστήριξη  αναφορικά  με  τον  προσδιορισμό  των  αναγκαίων  προκαταρκτικών
ενεργειών για την προετοιμασία και την υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (αίτημα
προς  ΔΤΕ  Κυκλάδων  για  την  υπογραφή  του  Τεχνικού  Δελτίου  Έργου,  καθορισμός
δικαιολογητικών  και  διερεύνηση  τυχόν  πρόσθετων ενεργειών  που  θα  μπορούσαν  να
υλοποιηθούν σε εύλογο διάστημα και εντός της προθεσμίας υποβολής για την ενίσχυση
της επιλεξιμότητας της πρότασης με βάση τα ειδικά κριτήρια) 
2)Προετοιμασία,  συμπλήρωση  και  υποβολή  (ηλεκτρονική  &  έντυπη)  ολοκληρωμένου
Φακέλου  Χρηματοδότησης,  με  βάση  τις  απαιτήσεις  της  με  Α.Π.  66105/13-3-2017
Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,με τα συνοδευτικά Παραρτήματα
και οποιοδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έντυπο, κείμενο ή οδηγία αφορά το Πρόγραμμα.

Ο Φάκελος Χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα, από την Πρόσκληση,
δικαιολογητικά (για κάθε έργο ξεχωριστά):

 Συμπληρωμένη Αίτηση Χρηματοδότησης
 Συμπληρωμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου 



 Λοιπά έγγραφα υποστήριξης  της  πρότασης με βάση τα διαθέσιμα  στοιχεία  στο
Δήμο Σίφνου αλλά και αυτά που μπορούν να εξασφαλιστούν σε εύλογο διάστημα
και έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής για την καλύτερη τεκμηρίωση των
προτεινόμενων έργων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η προσφορά αφορά στις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν για χρονικό  έως την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  αιτήσεων  χρηματοδότησης  
(31/7/2017 ή μεταγενέστερη εφόσον δοθεί παράταση).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Στα παραδοτέα του έργου, περιλαμβάνεται ένα πλήρες αντίγραφο των τριών (3)
αιτήσεων χρηματοδότησης σε φυσική μορφή, συνοδευόμενο από το αποδεικτικό
εμπρόθεσμης υποβολής προς τον αρμόδιο Φορέα. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η
οικονομική προσφορά. 
Η  συνολική  δαπάνη  της  υπηρεσίας  για  το  2017 συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24  %
ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 30.6117.0001.
                                                     

        Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ 

    ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ


