
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ E2STORMED 

συνολικού ποσού 15.300,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 

Ο ΑντιδημάρχουΑντιδημάρχουΑντιδημάρχουΑντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών    

του ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσουτου ∆ήμου Χερσονήσου    

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π∆ 28/80, N. 2623/98 άρθρο 9,  

2. Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του 

άρθρου 9 του Ν. 2623/98,  

3. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026/31-07-2001 (ΦΕΚ 1066/Β/10-8-2001) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

4. Τις οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ ∆6/Β/14826/17-6-08 του Υπουργείου Εσωτερικών,  

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν.3731/2008,  

6. Την αρίθμ. 35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται 

τα ποσά της απευθείας ανάθεσης σε 20.000,00 €,  

7. Την υπάριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-3-2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας «Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» (ΦΕΚ 415/12-4-2010 τ.β) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της (ΦΕΚ 2285/13-10-2011 τ.β) 

8. Την με αριθμό πρωτ. 5125/18-03-2015 τεχνική έκθεση του αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, 

οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου  προϋπολογισμού 15.300 € (με ΦΠΑ) 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2015 στον κωδικό 70.7425.0005 

με τίτλο: «Υλοποίηση Προγρ. Βελτίωση Ενεργ. Απόδ. Κύκλου νερού μέσω καινοτ. πρακτικών στη διαχείριση όμβριων 

υδάτων σε έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» με ακρωνύμιο «E2STORMED» 

10. Την αριθμ.21/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η αρίθμ.151/2015 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 74.000 ευρώ. 

11. Την υπ αρ 2/2014 Απόφαση ∆ημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 

12. Την αριθμ. 174/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της ως άνω 

υπηρεσίας και ο τρόπος εκτέλεσης (Α∆Α 6ΛΗΝΩΗΜ-ΕΑ7) 

13. Το γεγονός ότι έχει τηρηθεί ο προσήκων βαθμός δημοσιότητας με 15νθήμερη ανάρτηση της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος(αριθμ.πρωτ. 7249/2015)  στην επίσημη ιστοσελίδα  του ∆ήμου.  

14. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 3 προσφορές για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας εκ των 

οποίων οι δύο εξ αυτών δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις .  

15. Το γεγονός ότι η πληρέστερη από άποψη τυπικών προϋποθέσεων και εντός του προϋπολογισμού του έργου 

προσφορά, έγινε από την κα Αποστολάκη Στυλιανή όπως προκύπτει και από τον συνημμένο συγκριτικό πίνακα 

προσφορών. , 

ανακοινώνει 

ότι θα προβεί την 12/5/2015 στην απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη των 

στελεχών της ομάδας έργου για τις  «∆ράσεις προβολής (dissemination)  ∆ράσεις προβολής (dissemination)  ∆ράσεις προβολής (dissemination)  ∆ράσεις προβολής (dissemination)  του προγράμματος E2STORMED  E2STORMED  E2STORMED  E2STORMED 

Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη 

∆ιαχείρ∆ιαχείρ∆ιαχείρ∆ιαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1, 2, 3, 4) και λοιπές ιση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1, 2, 3, 4) και λοιπές ιση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1, 2, 3, 4) και λοιπές ιση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις (πακέτο εργασίας 1, 2, 3, 4) και λοιπές 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του ∆ήμου Χερσονήσουυποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του ∆ήμου Χερσονήσουυποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του ∆ήμου Χερσονήσουυποστηρικτικές υπηρεσίες στα πλαίσια προωθητικών δραστηριοτήτων του ∆ήμου Χερσονήσου » , στην 

Περιβαλλοντολόγο Αποστολάκη Στυλιανή µε ΑΦΜ070808725, για το διάστηµα από την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης και έως 30/6/2015, έναντι συνολικού ποσού έως 15.300,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  



Το κριτήριο της ανάθεσης ήταν η πλέον συµφερότερη προσφορά, ενώ οι παρεχόµενες υπηρεσίες 

αναφέρονται στην συνολική προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό καθώς και σε 

εθνικούς και διεθνής φορείς. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνει τη  διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων/ημερίδων που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, σε νέους, 

καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Επιπροσθέτως η 

ανάδοχος αναλαμβάνει να διαμορφώσει προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή των Αειφόρων Συστημάτων 

∆ιαχείρισης Όμβριων Υδάτων στο ∆ήμο Χερσονήσου, με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και 

απρόσκοπτης ολοκλήρωσης του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και σύμφωνα με τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου και το Σύστημα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του 

Προγράμματος MED 

    

Γούρνες 11/5/2015 Γούρνες 11/5/2015 Γούρνες 11/5/2015 Γούρνες 11/5/2015     

Ο ΑντιδήμαρχοςΟ ΑντιδήμαρχοςΟ ΑντιδήμαρχοςΟ Αντιδήμαρχος    

    

Εμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ ΠλευράκηςΕμμανουήλ Πλευράκης    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Αντιδημάρχου 

2. Φ.Β3 αρ.πρωτ.8810/11-5-2015 

3. Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Ιστοσελίδα του ∆ήμου 

6. Πίνακας ανακοινώσεων 

    



 

 


