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ΠΡΟΣ: Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ
Πάροδος Θηβαΐδος 21 ΤΚ14564 Κηφισιά
ΑΦΜ: 094061957 ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Σύµβουλος
Αξιολόγησης Κοινωνικών ∆οµών Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π.
Ι.Ν. 2014-2020» µε Κωδικό ΟΠΣ 5072876 σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 119 του Ν. 4412/2016 και 12 παρ. 2 της
υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/0303-2017) ΥΑ.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το Ν. 4314/2014 για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών
Παρεµβάσεων
για
την
Προγραµµατική
περίοδο
2014-2020»
(ΦΕΚ
265/Α’/23.12.2014).
2. Το µε αριθµό απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 Εγκεκριµένο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».
3. Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό C (2014) 10165/18.12.2014
που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020 “Ιόνια
Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)”.
4. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική
Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
5. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ
5968/Β’/31.12.2018)
µε
θέµα
Αντικατάσταση
της
υπ’
αριθ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης µε τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015
(ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης « “Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών
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για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων
συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»”».
6. Τις διατάξεις του Νόµου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α΄) µε θέµα « ∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ιδιαίτερα του άρθρου 119 για την Τεχνική
Βοήθεια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Νόµου 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) µε θέµα
«Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των
δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της
άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και
την υγεία».
8. Το άρθρο 12 παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ
677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες
δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’ αρ. οικ. 1759/30-07-2020 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για
την τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για τις ανάγκες
υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των αρ. 9-11 της υπ’ αρ. πρωτ.
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 809/14-4-2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 20142020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2259/10.11.2020 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
για την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Σύµβουλος Αξιολόγησης Κοινωνικών ∆οµών
Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020» µε κωδ. ΟΠΣ 5072876 και κωδικό
εναρίθµου χρηµατοδότησης 2020ΕΠ02210050.
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 123563/20.11.2020 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2020, στη ΣΑΕΠ-022/1 της εν θέµατι
πράξης.
13. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο της υλοποίησης του έργου
«Σύµβουλος Αξιολόγησης Κοινωνικών ∆οµών Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ι.Ν.
2014-2020».
14. Την ανάγκη υλοποίησης του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.

1. Καλούµε την εταιρία Λ∆Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΕ, να υποβάλει προσφορά στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κτίρια Μαρκεζίνη, Αλυκές
Ποταµού, Κέρκυρα (Ισόγειο) έως τη ∆ευτέρα 26.04.2021 στο πλαίσιο της επιλογής
αναδόχου, µε τη διαδικασία της ανάθεσης µέσω καταλόγου βάσει του άρθρου 12
παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017)
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ΥΑ για την υλοποίηση του έργου «Σύµβουλος Αξιολόγησης Κοινωνικών ∆οµών Π.Ι.Ν.
στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020».
Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης «Σύµβουλος Αξιολόγησης
Κοινωνικών ∆οµών Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ι.Ν. 2014-2020», η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε βάση την
απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 2259/10.11.2020 της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων,
και έχει λάβει κωδικό MIS 5072876. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε µε κωδικό
εναρίθµου 2020ΕΠ02210050.
Η σύµβαση αφορά παροχή υπηρεσίας, το αντικείµενο της οποίας κατατάσσεται στον
κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων CPV: 79212000-3 (Υπηρεσίες
διαχειριστικού ελέγχου).
2. Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η ανάθεση σε Σύµβουλο της Αξιολόγησης
των Κοινωνικών ∆οµών που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
2014-2020 και υλοποιούνται/λειτουργούν στην Π.Ι.Ν., σύµφωνα και µε όσα
ειδικότερα αναφέρονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος («Ο∆ΗΓΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ
2014-2020», «ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»).
Ως «Κοινωνικές ∆οµές» στο πλαίσιο του παρόντος εξετάζονται οι παρακάτω
Κατηγορίες ∆οµών 1:


Κέντρα Κοινότητας: Κεντρικές ∆οµές, Παραρτήµατα Ροµά, Κέντρα Ένταξης
Μεταναστών-ΚΕΜ και κινητές µονάδες (ΚΚ)



∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά
Φαρµακεία, Συσσίτια (∆ΒΑ)



∆οµές Αστέγων: Υπνωτήρια & Κέντρα Ηµέρας (∆Α)



Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ)



Κέντρα ∆ιηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα µε Αναπηρία
(Κ∆ΗΦ).

Το έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ), σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη,
συνίσταται στη διεξοδική ανάλυση, στο πλαίσιο των υποβαλλόµενων εκθέσεων
αξιολόγησης, των ερωτηµάτων που τίθενται στις παρακάτω ενότητες.
Στον Πίνακα που ακολουθεί διατυπώνονται ανά Κριτήριο Αξιολόγησης τα «Αξιολογικά
Ερωτήµατα» στα οποία η Αξιολόγηση θα πρέπει να απαντήσει για το σύνολο των
εξεταζόµενων ∆οµών (παρεµβάσεων). Ανάλυση των Κριτηρίων Αξιολόγησης
ακολουθεί στο Παράρτηµα του παρόντος εγγράφου, όπως και η αναλυτική
µεθοδολογική προσέγγιση για την απάντηση των αξιολογικών ερωτηµάτων .

1

∆εν εξετάζονται δοµές υποστήριξης γυναικών (έχουν αξιολογηθεί από µελέτη που εκπονήθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ), στέγες
υποστηριζόµενης διαβίωσης (δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία τους) ή άλλες κατά τόπους δοµές που χρηµατοδοτούνται από το
ΠΕΠ (π.χ. στο πλαίσιο ΒΑΑ/ΟΧΕ).
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1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ & ΣΥΝΟΧΗ
1.1 Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν
παρεµβάσεις;
1.2 Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεµβάσεις;
1.3 Ποιος ο βαθµός συνάφειας & συνοχής της λογικής των παρεµβάσεων;

οι

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.1 Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου των
παρεµβάσεων;
2.2 Σε ποιο βαθµό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις
εκροές;
2.3 Σε ποιο βαθµό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα
αποτελέσµατα;
2.4 Ποια είναι η εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της
Προγραµµατικής Περιόδου;
2.5 Υλοποιούνται οι αξιολογούµενες παρεµβάσεις σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό
αναφορικά µε τις κατηγορίες ωφελούµενων και τις παρεχόµενες υπηρεσίες;
2.6 Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων
και
µηχανισµών
παρακολούθησης
των
αξιολογούµενων
παρεµβάσεων;
2.7 Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εµποδίζουν την αποτελεσµατικότητα των
αξιολογούµενων παρεµβάσεων µε βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους;
3. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
3.1 Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεµβάσεων; Σε ποιο βαθµό οι
παρεµβάσεις υλοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσµατικό σε σχέση µε το κόστος;
3.2 Πώς διαφοροποιήθηκε το µοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των αξιολογούµενων
παρεµβάσεων σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό τους;
4. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
4.1 Ποια είναι η προστιθέµενη αξία των αξιολογούµενων παρεµβάσεων στην
υφιστάµενη εθνική κοινωνική πολιτική, η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη
χρηµατοδότηση του ΕΚΤ;
Επισηµαίνεται ότι, κάθε αξιολογικό ερώτηµα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριµένα
συµπεράσµατα και ο Σύµβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρεί σε
τεκµηριωµένες και υλοποιήσιµες προτάσεις. Η δοµή της έκθεσης είναι σκόπιµο να
ακολουθήσει τη σειρά των τιθέµενων ‘’ερωτηµάτων’’ υπό τη µορφή κεφαλαίων και
υποκεφαλαίων.
Για τις παραπάνω ανάγκες ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται µε τα αρµόδια στελέχη της
ΕΥ∆ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.
3. Λόγοι αποκλεισµού: αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης η
καλούµενη εταιρία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό της ένας ή περισσότεροι από
τους απόλυτους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρ. 73 παρ. 1 και 2 του
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
4. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής:
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Α. Τεχνική Ικανότητα – Οµάδα έργου: Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει
αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση, εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη
εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου (σχεδιασµός ή/και αξιολόγηση ή/και
διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. έργων και προγραµµάτων), ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ΄
ελάχιστον από τέσσσερα (4) στελέχη σε τοµείς εξειδίκευσης και µε εµπειρία, όπως
αυτή προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

8ετούς
και άνω
Συντονιστής (σπουδές ΑΕΙ, γνώση και
εξειδίκευση σχετική µε το αντικείµενο
του έργου).
Μέλη οµάδας έργου (σπουδές ΑΕΙ,
γνώση και εξειδίκευση σχετική µε το
αντικείµενο του έργου).

εµπειρίας

4ετούς
και άνω

εµπειρίας

1

3

Ως προς τα ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, οφείλει να δηλώσει στο ΤΕΥ∆ τα
συναφή έργα που έχει υλοποιήσει την τελευταία τριετία, τη χρονολογία ολοκλήρωσής
τους καθώς και τον κύριο των έργων αυτών. Αναφορικά δε προς τα προτεινόµενα
µέλη της Οµάδας Έργου, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών
τους, καθώς και η τυχόν προηγούµενη επαγγελµατική τους εµπειρία σε αντίστοιχες
υπηρεσίες (σύντοµο βιογραφικό).

Β. Οικονοµική επάρκεια:
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στο ΤΕΥ∆ το ολικό ύψος του κύκλου
εργασιών των οικονοµικών χρήσεων 2017, 2018, 2019.
5. Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες ευρώ
(40.000,00 €) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €) µε ΦΠΑ 24% = 9.600.00 €.
Στην συνολική δαπάνη των 40.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) συµπεριλαµβάνονται ποσά
που καλύπτουν αµοιβές προσωπικού, εξοπλισµό, µετακινήσεις, αναλώσιµα, λοιπά
έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης από
τον Υπεύθυνο – Συντονιστή του έργου. Τα προαναφερόµενα κόστη περιλαµβάνονται
έµµεσα στην µηνιαία χρέωση του κάθε µέλους της οµάδας.
Η αµοιβή θα καταβάλλεται σε δόσεις µε βάση την έκδοση των πρωτοκόλλων
παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωµής
από την Αναθέτουσα Αρχή.
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6. Η διάρκεια Η συνολική προθεσµία για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της
σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια της σύµβασης
µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 217 παρ. 2 του Ν.
4412/2016.

7. Παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα:
Παραδοτέο Α: Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Α υποβάλλεται εντός 15 ηµερών από την έναρξη του Έργου και θα
περιλαµβάνει την εξειδίκευση της µεθοδολογικής προσέγγισης που θα ακολουθήσει ο
Σύµβουλος Αξιολόγησης (ΣΑ) σε όλα τα επιµέρους αξιολογικά ερωτήµατα, µε βάση
την µεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας.
Παραδοτέο Β: Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Β θα υποβληθεί εντός 4 µηνών από την έναρξη του Έργου και θα
περιλαµβάνει ανάλυση των αξιολογικών ερωτηµάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης, όπως
παρατίθενται στην Ενότητα 4 του παρόντος, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιµων
δευτερογενών πηγών πληροφόρησης. Επίσης, θα περιλαµβάνει την παρουσίαση των
πρωτογενών ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και των αποτελεσµάτων τους,
τα οποία στο πλαίσιο του επόµενου Παραδοτέου Γ, θα τροφοδοτήσουν την απάντηση
του συνόλου των αξιολογικών ερωτηµάτων.
Παραδοτέο Γ: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Γ θα υποβληθεί δύο µήνες µετά την ολοκλήρωση της
Ενδιάµεσης Έκθεσης Αξιολόγησης (Παραδοτέο Β) και θα περιλαµβάνει ανάλυση
του συνόλου των αξιολογικών ερωτηµάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης, όπως
παρατίθενται στην Ενότητα 4 του παρόντος, αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιµων
δευτερογενών και πρωτογενών πηγών πληροφόρησης.
Περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά στα Παραδοτέα, περιγράφονται
στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Της ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΟΜΕΣ και συναντήσεις µε το προσωπικό και
ωφελούµενους των δοµών και εκπροσώπους τοπικών φορέων.

8. Τρόπος πληρωµής – Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του
αναδόχου. Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά κατά την παραλαβή των
παραδοτέων και συγκεκριµένα θα κατανεµηθεί σε δύο (2) δόσεις, οι οποίες θα
καταβληθούν ως ακολούθως:
- Η 1η δόση, που θα ισούται µε το 60% της συνολικής αµοιβής, θα καταβληθεί
µετά την υποβολή και την παραλαβή του δεύτερου παραδοτέου.
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Η 2η δόση, που θα ισούται µε το 40% της συνολικής αµοιβής, θα καταβληθεί
µετά την υποβολή και την παραλαβή του τρίτου παραδοτέου.
Για την καταβολή του τιµήµατος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όπως ορίζονται
στο άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/16:
α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος, που αφορά η πληρωµή
β. τιµολόγιο του αναδόχου
γ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
τροποποποιήθηκε και ισχύει)
β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/14-03-2017 ΦΕΚ 969Β΄)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
9. Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: Αρµόδια όργανα για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των
παραδοτέων του, θα είναι: Υπεύθυνος Παρακολούθησης (Μονάδα Α) και Επιτροπή
Παραλαβής, όπως αυτή θα συγκροτηθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα
219 και επ. του Ν. 4412/2016.

10. Η καλούµενη εταιρία θα πρέπει να καταθέσει φάκελο προσφοράς προς την
Υπηρεσία, έως τη ∆ευτέρα 26.04.2021, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο υποφακέλους:

- ∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά: στον εν λόγω φάκελο περιλαµβάνεται το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση, ως προκαταρκτική απόδειξη µη ύπαρξης των απόλυτων λόγων
αποκλεισµού των αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 καθώς και των κριτηρίων επιλογής
για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, όπως δηλώνονται στο ΤΕΥ∆.
- Οικονοµική Προσφορά: Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει ένα κατ’
αποκοπήν τίµηµα για την παροχή των υπηρεσιών του έργου, το οποίο θα
αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ και το οποίο δεν µπορεί να
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υπερβεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) ήτοι ποσού εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00
€), συνολικά σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (49.600,00 €), για το σύνολο
του έργου.
Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο
σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε
Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών.
Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενη εταιρεία έχει µελετήσει
και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν
για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυώνται για την ακρίβεια των επιµέρους
στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια, ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για
πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα
έγγραφα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως απόδειξη των δηλωθέντων στο
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ήτοι:
- απόσπασµα ποινικού µητρώου από τον διευθύνοντα σύµβουλο και τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου
- πιστοποιητικό ασφαλιστικού φορέα σχετικά µε την οφειλή ασφαλιστικών
εισφορών (ασφαλιστική ενηµερότητα) και
- πιστοποιητικό φορολογικής αρχής σχετικά µε την οφειλή φόρων (φορολογική
ενηµερότητα)
- έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, όπως
δηλώνονται στο ΤΕΥ∆ (πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου, έγγραφα αποδεικτικά της νόµιµης εκπροσώπησης του
προσφέροντα, αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών)
12. Εγγυήσεις. Σε περίπτωση ανάθεσης ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει κατά την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συµβατικού ποσού µη συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την
οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της
σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα.
13. Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της: Η σύµβαση µπορεί να
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως
της υπηρεσίας η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α.
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14. Η προσφορά θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία κι εφόσον πληροί τα ως ανω
αναφερόµενα, θα γίνει ανάθεση του έργου στην υποψήφια εταιρία µε απόφαση της
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα µαταίωσης της διαδικασίας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.
15. Ενστάσεις. Κατά της διαδικασίας ανάθεσης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρ. 127 του Ν. 4412/2016 όπως ορίζει το άρθρο 13 της υπ’ αρ. πρωτ.
23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης.
16. Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον
επιλεγεί
γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Επιπλέον, η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ θα λάβει κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, εντοπισµό και
επανόρθωση περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων, που ενδέχεται να
προκύψουν τόσο στο σχεδιασµό και προετοιµασία της διαδικασίας όσο και στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ανταγωνισµού.
Σε περίπτωση διαπίστωσης σύγκρουσης συµφερόντων θα τηρηθούν οι διαδικασίες
που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 καθώς και η υποχρέωση της
αναθέτουσας αρχής να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της συνδροµής ή µη της
συνθήκης αυτής.
Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ ως Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν συντρέχουν λόγοι
τεχνητής κατάτµησης στην υπό ανάθεση σύµβαση, αποκλείοντας µε δική της ευθύνη
την καταστρατήγηση εξ αυτού του λόγου των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού
δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και προστασίας του ανταγωνισµού.
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Η παρούσα ανάθεση είναι καταρχήν αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά κατά
τέτοιον τρόπο µε άλλες συµβάσεις της ίδιας ενταγµένης πράξης, ώστε να
ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης.
Κατά δεύτερον, η παρούσα ανάθεση είναι αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά
κατά τέτοιον τρόπο µε τις υπόλοιπες συµβάσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, τις οποίες ανέθεσε
ήδη ή προγραµµάτισε να αναθέσει εντός του ίδιου χρονολογικού έτους, ώστε να
ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης.
Η παρούσα πρόσκληση δηµοσιεύεται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ
ΠΙΝ www.pepionia.gr.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική διανοµή:
−
Χρονολογικό αρχείο
−
Μονάδα Γ’
−
Γραφείο Περιφερειάρχη
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