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ΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ Ο.Τ.Α.
Άγιος Νικόλαος Νάουσας, 11/04/2013
Αρ. πρωτ. 116
Θέμα: Απόφαση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ» της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.
Έχοντας υπόψη:
1. Τον υπ’ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και
λοιπές διατάξεις»
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής:
• της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης
στην Απασχόληση» και
• της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»
στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
3. Την υπ’ αρ. 8422/23-10-2012 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ», με στόχο την απασχόληση στο πλαίσιο της Δράσης 7:
Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας,
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής
εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.
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4. Την υπ’αρ. πρωτ. 009/2013 απόφαση αυτεπιστασίας της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ», όπως έχει εγκριθεί και υπογραφεί από το Δ.Σ.
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».
5. Την υπ’αρ. 30-20/03/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Τουριστικής
Ανάπτυξης Α.Ε. για την έγκριση των όρων της παρούσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. ανακοινώνει ότι
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη Οικονομική Παρακολούθηση τη
Πράξης, για την υποστήριξη της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. στην υλοποίηση της Δράσης 8
«Συντονισμός και διαχείριση έργου».
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. είναι Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.)
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», που υλοποιεί την Πράξη «ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί και
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα αναλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος ως Υπεύθυνος Οικονομικού
Αντικειμένου της Α.Σ. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» είναι οι εξής:
• η τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων σε Γ΄ κατηγορίας βιβλία και σε ξεχωριστή λογιστική
μερίδα (ιδιαίτερους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανά Υποέργο, δράση και Εταίρο).
• η ενημέρωση των εταίρων ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής.
• η μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από του εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί
για το σκοπό υλοποίησης της Πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που
συμφωνήθηκαν μεταξύ τους.
• η τήρηση των στοιχείων οικονομικού αντικειμένου της Πράξης όπως αντίγραφα των
παραστατικών και των δικαιολογητικών των δαπανών των εταίρων καθώς και των λογιστικών
καταστάσεων που τα συνοδεύουν. Η αρχειοθέτηση τους ανά δράση και εταίρο.
• η παροχή στο διαχειριστή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για την σύνταξη των
Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
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Ο Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις και προσόντα με βάση τα
οποία να εξασφαλίζεται η βέλτιστη υλοποίηση του έργου. Κατά συνέπεια, ο Υπεύθυνος Οικονομικού
Αντικειμένου θα πρέπει να διαθέτει τα εξής:
• Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ
• Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών διαδικτύου
• Πολύ καλή γνώση των εννοιών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και της
διοίκησης ανθρώπινων πόρων
• Πολύ καλή γνώση ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
• Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών είναι Έξι χιλιάδες
(6.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2014 σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της
Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση και παράταση αυτής.
Οι προσφορές κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά
τα παρακάτω:
1. Το φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου, στον οποίο θα περιέχονται:
• Βιογραφικό Σημείωμα του Προσφέροντος που θα περιέχει τα στοιχεία του (επωνυμία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά), παρουσίαση
των δραστηριοτήτων του σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Προσφέρων να
δηλώνει ότι τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή.
2. Την οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό
σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο
υποψήφιος Ανάδοχος το έργο. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.
Επισημαίνεται ότι οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται
δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του Προσφέροντος.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε., Άγιος
Νικόλαος Νάουσας, ΤΚ 59200. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
πρωτοκόλλου της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε., που θα φέρει ο φάκελος αποστολής των
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
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Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου
Οικονομικού Αντικειμένου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ»”.
Για την επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα συνεκτιμηθούν τα
ακόλουθα:
1. Τυπικά προσόντα
2. Εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων
3. Οικονομική προσφορά
Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνεται κάθε μέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης μέχρι την 18/04/2013 και ώρα 14:00
Η αξιολόγηση των φακέλων θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε από το ΔΣ
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. για το συγκεκριμένο έργο. Η απόφαση ανάθεσης θα
κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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