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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ.Κωδ.
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Τηλέφωνο
FAX
email

: Υψηλάντη 12
: 35100 - Λαμία
: Θ. ΣΙΑΠΠΑΣ
: 22313-50903
: 22310-52864
: tsiappas@mou.gr

Λαμία 27/7/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1461
Προς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ
Δικηγορική Εταιρεία

ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Νομικός
σύμβουλος δράσεων του ΠΑΑ»
Ο Περιφερειάρχης 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. 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
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
6. 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»,
7. Την με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 – 24/2/2017 Απόφαση για τις Διαδικασίες
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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)
8. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία
ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.
9. Την

με

αρ.

πρωτ.

3726/29-11-2018

(ΑΔΑ:

6ΜΙΦ4653ΠΓ-ΦΒΨ,

ΑΔΑΜ:

18REQ004102069) Απόφαση ένταξη της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Στερεάς Ελλάδας, Μονάδα Γ, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
10. Το με αρ. πρ. 1929/27-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΖΥ14653ΠΓ-Δ74) Απόφαση Ορισμού δικαιούχων
ενεργειών Τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020
11. Την με αρ. πρωτ. 326/7-2-2019 ένταξη της εταιρείας

“ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ –

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ Δικηγορική Εταιρεία” στον καταλόγου προμηθευτών –
παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 20142020
12. Το με αρ. πρ. 948/4-6-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας για τον Προγραμματισμό
υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας ΠΑΑ
13. Την με αρ. πρ. 1570/12-6-2020 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 για την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας ΠΑΑ

Προσκαλεί
Την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΥ Δικηγορική Εταιρεία» που
εδρεύει Αθήνα, στην οδό Ακαδημίας 27Α, 10671 με ΑΦΜ 997585579, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών να
υποβάλλει προσφορά εντός 12 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας και σύμφωνα με
τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί , σύμφωνα
με το άρθρο 119 του Ν.4412/2016 το έργο «Νομικός σύμβουλος δράσεων του ΠΑΑ»
Η επιλογή της δικηγορικής εταιρείας, εδράζεται στην πολυετή εμπειρία της σε θέματα
ευρωπαϊκών

συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων

και

δράσεων,

καθώς

και

στην

εξειδικευμένη προσέγγιση των επιμέρους ζητημάτων που προκύπτουν από τη διαχείριση
πόρων ενίσχυσης της πρωτογενούς οικονομίας, με στήριξη των παραγωγών και υλοποίηση
υποδομών του αγροτικού τομέα.
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Αντικείμενο του έργου

Νομική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα
εκχωρημένα Μέτρα δημοσίων έργων και κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ), που διαχειρίζεται η ΕΥΔ , με την έννοια των απαντήσεων σε ερωτήματα με
προφορικές απαντήσεις ή και έγγραφες γνωμοδοτήσεις, νομική εξέταση των διακηρύξεων και
συμβάσεων εκπόνησης έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, γνωμοδοτήσεις επί
ενστάσεων, προσφυγών, αντιρρήσεων υποψηφίων επενδυτικών σχημάτων ή συμπράξεων,
συμμετοχή σε συσκέψεις των υπηρεσιών και με

ενδιαφερόμενους ή συναρμόδιους φορείς

ενδεικτικά σε σχέση με τα παρακάτω αντικείμενα όπου και όταν αυτά θα χρήζουν νομικής
υποστήριξης ή αντιμετώπισης :
(α) Επί των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση των Μέτρων / Δράσεων που
αφορούν δημόσια έργα:


Δράση 4.3.1 «Εγγειοβελτιωτικά έργα» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 2,2
εκ. Ευρώ.



Δράση 4.3.4 «Αγροτική Οδοποιία»



Δράση 4.3.2 « Έργα Αναδασμών»

Θέματα σχετικά με τις διακηρύξεις, την δημοπράτηση και τα προβλήματα κατά την υλοποίηση,
που θα αντιμετωπίσουν τα έργα στα πλαίσια της δράσης αυτής.
(β) Επί των θεμάτων κατά την διαδικασία υλοποίησης του Μέτρου 16.1 «Ίδρυση και λειτουργία
επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και
τη βιωσιμότητα της γεωργίας»
(γ) Υποστήριξη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) κατά την υλοποίηση του Μέτρου 19.2
«Στήριξης υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών
κοινοτικών (CLLD/LEADER)». Θέματα που αφορούν τις προσκλήσεις, διακηρύξεις, τη
δημοπράτηση και

τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν τα δημόσια έργα και οι δράσεις

κρατικών ενισχύσεων (ιδιωτικά έργα) που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Μέτρου αυτού.
(δ) Επί οποιουδήποτε σχετικού θέματος, ερωτήματος ή προβλήματος για το οποίο θα απαιτηθεί
νομική γνώμη, σε σχέση με τις παραπάνω δράσεις.
Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υποβολής τους
Διάρκεια σύμβασης είκοσι τέσσερις (24) από την υπογραφή της, με δυνατότητα χορήγησης
παράτασης χωρίς επιπλέον αμοιβή
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Τα Παραδοτέα του έργου θα είναι
1.

1η Έκθεση πεπραγμένων. Τρείς (3) μήνες από υπογραφή σύμβασης. Αμοιβή: 25%

2.

2η Έκθεση πεπραγμένων. Δέκα (10) μήνες από υπογραφή σύμβασης. Αμοιβή: 25%

3.

3η Έκθεση πεπραγμένων. Δεκαεπτά (17) μήνες από υπογραφή σύμβασης. Αμοιβή: 25%

4.

4η τελική Έκθεση πεπραγμένων. Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από υπογραφή σύμβασης.

Αμοιβή: 25%
Σημειώνεται ότι σε κάθε απολογιστική έκθεση πεπραγμένων θα επισυνάπτονται τυχόν
έγγραφες γνωμοδοτήσεις και νομικές απόψεις του Αναδόχου, που θα έχουν ολοκληρωθεί εντός
του συγκεκριμένου διαστήματος. Για τις λοιπές περιπτώσεις

συνεργασιών, συμμετοχών σε

συναντήσεις, συσκέψεις κλπ, ή προφορικών νομικών απόψεων και γενικά παροχής νομικών
υπηρεσιών χωρίς έγγραφο παραδοτέο, η απολογιστική έκθεση πεπραγμένων θα βεβαιώνεται
από την αρμόδια υπηρεσία υποδοχής των νομικών υπηρεσιών. αυτών
Προϋπολογισμός του έργου και τρόπος πληρωμής
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ 24% (40.000,00 καθαρή αξία και 9.600,00 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
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
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Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η Οικονομική Προσφορά (Παράρτημα Α) υποβάλλεται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Αγροτικής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς Πόρους.
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Ανήκει στην Πρόσκληση 1461/27-7-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ :

Α/Α

Τιμή μονάδας (€)
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΙΔΟΣ

Ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σε
ακέραιες μονάδες
(Επί τοις εκατό %)

1

Νομικός σύμβουλος
δράσεων του ΠΑΑ

Προσφερόμενη τιμή (€)
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

40.000,00

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως)
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

24%

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.

(αριθμητικώς)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ, με Φ.Π.Α.

(ολογράφως)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή - σφραγίδα)
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