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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λαμία 5-3-2019
Αριθ. Πρωτ.: 563
Προς ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. –
ΠΕΛΕΚΑΣ Π.Ν. ΙΚΕ

ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ για την προετοιμασία προσκλήσεων
επιχειρηματικότητας

στις

ΟΧΕ»

της

πράξης

«Αξιολόγηση,

Μελέτες,

Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του
ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020
Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α’ 98).
2. Τις διατάξεις του N. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-82016) και το άρθρο 118.
4. Το µε αρ. απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικές Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης)
2014-2020».
5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014)10173/18.12.2014 που αφορά
την

έγκριση

του

Ε.Π.

«Στερεάς

Ελλάδας

2014-2020»

(κωδικός

CCI

2014GR16M2OP007),
6. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ1822/Β/24.08.2015) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 20142020– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
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ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

7. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως
εγκρίθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2015 από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και αναρτήθηκε στην
επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ»,
8. Την από 13/07/2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας
2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο
της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των
εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι,
9. Την με αρ. πρωτ. 6276/09-12-2015 απόφαση έγκρισης προγράμματος ενεργειών
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας» 2014-2020, για τα
έτη 2015-2016
10. Την με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 – 24/2/2017 Απόφαση για τις Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (ΦΕΚ 677/3-3-2017)
11. Την με αρ. πρωτ.6998/30-12-2015 πρόσκληση (έκδοση 1) της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 12 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ» και την με αρ.
πρωτ. 251/27-01-2016 (έκδοση 2) επικαιροποίησή της,
12. Την ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ 325/23.03.2015, με την οποία αναδιαρθρώνεται η ΕΥΔΕΠ
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2015 και αντικαθίσταται η με αρ.
41547/Γ’ ΚΠΣ/282 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ
13. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
14. Την υπ΄ αριθμ. 22/2014 Απόφαση του

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας

για την

ανάδειξη Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών
και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
15. Την με αρ. πρωτ. 540/16-2-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την
ένταξη της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί
Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και στην
ΣΑΕΠ0561 με κωδικό αριθμό 2016ΕΠ05610000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020
Προσκαλεί
Την εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. – ΠΕΛΕΚΑΣ Π.Ν. ΙΚΕ» που εδρεύει στην Λιβαδειά, στην
οδό Τέρμα Δελφών, 36 100, με ΑΦΜ 800683240, Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ να υποβάλλει προσφορά
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της
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ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118

του Ν.

4412/2016 το υποέργο «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ για την προετοιμασία
προσκλήσεων επιχειρηματικότητας στις ΟΧΕ»
Αντικείμενο του έργου
Συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη και τους Προϊσταμένους της ΕΥΔΕΠ ΠΣΕ για την
ενεργοποίηση των δράσεων επιχειρηματικότητας στις ΟΧΕ:
1.

Τη διαμόρφωση των Δελτίων Εξειδίκευσης των επιλεγμένων δράσεων, έπειτα από

συνεννόηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ, για την υποβολή τους προς έγκριση στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος.
2.

Τη διαμόρφωση του σώματος των προσκλήσεων των προβλεπόμενων σχετικών

δράσεων
3.

Τον καθορισμό των Κριτηρίων Αξιολόγησης και της βαρύτητας αυτών.

4.

Τη διαμόρφωση των παραρτημάτων των προσκλήσεων.

5.

Τη σύνταξη των σχεδίων των εντύπων υποβολής προτάσεων που θα υποβάλλονται στο

ΠΣΚΕ.
6.

Την επικοινωνία με την ΕΥΚΕ και την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων στις

προσκλήσεις ή τα παραρτήματα.
7.

Τη συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ για την τελική διαμόρφωση των εντύπων υποβολής

προτάσεων.
8.

Την τροποποίηση των προσκλήσεων, αν κι εφόσον κρίνεται απαραίτητη.

9.

Τη σύνταξη βοηθητικών εγγράφων ή/και οδηγιών προς διευκόλυνση των δυνητικών

δικαιούχων.
Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής τους
Διάρκεια σύμβασης έξι μήνες (06) από την υπογραφή της, με δυνατότητα χορήγησης
παράτασης χωρίς επιπλέον αμοιβή
Τα Παραδοτέα του υποέργου θα είναι 2 τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που θα υποβάλλονται στο
τέλος κάθε τριμήνου.
Προϋπολογισμός του έργου και τρόπος πληρωμής
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ 24% (20.000,00 καθαρή αξία και 4.800,00 Φ.Π.Α.).
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας και ενδεικτικά:
Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος.
Κάθε

δαπάνη

που

αφορά

οποιονδήποτε

τρίτο

σχετικό

με

τις

υπηρεσίες

αυτές,

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της
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ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι
τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο
1η πληρωμή 50% επί του τιμήματος με την παραλαβή της 1ης τριμηνιαίας έκθεσης προόδου και
2η πληρωμή 50% επί του τιμήματος με την παραλαβή της 2ης τριμηνιαίας έκθεσης προόδου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους.

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ

Κωνσταντίνος Λέμας
Χημικός Μηχανικός με βαθμό
Β
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