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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λαμία 26-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 2247
Προς ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε.
ΕΕΟ GROUP Α.Ε.
Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου
«Μηχανισμός και διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής στρατηγικών χωρικής
ανάπτυξης στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες,
Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του
ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020.
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).
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
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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»,
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, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
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 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.
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.
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16. Την με αρ. πρωτ. 279/29-1-2016 Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου
προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020
17. Την με αρ. πρωτ. 667/43/15-3-2019 ένταξη της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. στον
καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
18. Την με αρ. πρωτ. 656/10/6-4-2020 ένταξη της εταιρείας

ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. στον καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
19. Την με αρ. πρωτ. 667/9/15-3-2019 ένταξη της εταιρείας Γ.ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στον
καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
20. Τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Σας καλούμε να υποβάλετε εντός 12 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ
(6-11-2020/ 16:00), οικονομική προσφορά (με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό σε σφραγισμένο φάκελο) βάση του εντύπου του παραρτήματος της
παρούσας, για το υποέργο με τίτλο «Μηχανισμός και διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας» της πράξης «Αξιολόγηση,
Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας»

Αντικείμενο του έργου
Η ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της εφαρμογής του οικείου θεσμικού πλαισίου για την
εξειδίκευση και υλοποίηση μέρος του προγράμματος με την χρήση του εργαλείου της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης προχώρησε στην
διαδικασία έγκρισης συγκεκριμένων στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης από υποψήφιες αστικές
αρχές με βάση τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλά και σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές και εγκυκλίους του ΥΠΑΝ σχετικά με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές
Επενδύσεις.
Με δεδομένο το ύψος του π/υ που δεσμεύθηκε στις εγκεκριμένες προτάσεις

και των

προκλήσεων που η διαδικασία αυτή επιφυλάσσει μιας και Αστικές Αρχές αποκτούν για πρώτη
φορά τέτοιας φύσης καθήκοντα και υποχρεώσεις διαχείρισης κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή μιας
στοχευμένης διαδικασίας παρακολούθησης και αποτίμησης της εφαρμογής των. Στο πλαίσιο
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αυτό θα περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία παρακολούθησης και εκτίμησης των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων σε επίπεδο δαπανών και επίτευξης στόχων προκειμένου η ΕΥΔΕΠ Στερεάς
Ελλάδας να προχωρήσει στις ενδεδειγμένες, εφόσον κριθεί απαραίτητο, διαχειριστικές
διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματός της.
Παράλληλα μέσα από αυτή την αναλυτική διαδικασία θα αναδειχθούν και θα περιγραφούν οι
διαδικασίες επικοινωνίας και συνεργασίας με τι Αστικές Αρχές, η τυποποιημένη αποστολή
στοχευμένων αναφορών από αυτές στην ΕΥΔΕΠ καθώς και η λειτουργία μιας μόνιμης
διαδικασίας ενημέρωσης επί των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των ΟΧΕ προκειμένου η
ΕΥΔΕΠ να ανταπεξέλθει και στις σχετικές υποχρεώσεις της σε ότι αφορά στην αξιολόγηση του
προγράμματος της, των επιμέρους πολιτικών και στρατηγικών της αλλά και των απαιτήσεων
που άπτονται από την εφαρμογή μιας χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από εξειδικευμένα
στελέχη για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου, με εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα ή/και σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν
μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών,
εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε Υπηρεσίες που θα
εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης
και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.
Τόπος και μέσα παροχής Υπηρεσιών
Ο Σύμβουλος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ ή σε χώρους/
εγκαταστάσεις που θα του υποδειχθούν ή όπου αλλού καθίσταται αναγκαίο για την άρτια
εκπόνηση του έργου. Η ΕΥΔΕΠ, εφόσον απαιτηθεί, θα παραχωρήσει τον κατάλληλο και επαρκή
χώρο εγκατάστασης της Ομάδας Έργου του Συμβούλου.

Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα
Το παρόν έργο έχει διάρκεια δώδεκα μηνών (12).
Το έργο θα αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας από εξειδικευμένο
Σύμβουλο ο οποίος θα αναλάβει τα εξής:
1ο Παραδοτέο:
Περιγραφή και ανάλυση προτεινόμενης διαδικασίας επικοινωνίας της ΕΥΔΕΠ με τις Αστικές
Αρχές και Αρχές Συντονισμού των χωρικών μη αστικών ΟΧΕ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει
το οικείο θεσμικό πλαίσιο αλλά και τα οριζόμενα στις αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων
διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό ο Σύμβουλος θα προτείνει μηχανισμό αμφίδρομης ενημέρωσης
προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τόσο του ΣΔΕ όσο και οι προβλέψεις των
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αποφάσεων εκχώρησης αρμοδιοτήτων σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των
ενδιαφερομένων μερών.
Παράδοση: 1 μήνας μετά την υπογραφή της σύμβασης.
2ο Παραδοτέο:
Περιγραφή και ανάλυση τυποποιημένων αναφορών εκ μέρους των Αστικών αρχών
προκειμένου η ΕΥΔΕΠ έγκαιρα να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από τις
υποχρεώσεις της ως Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας (Ετήσιες Εκθέσεις,
Προβλέψεις Δαπανών, Προβλέψεις επίτευξης Στόχων και Δεικτών, αποτίμηση από την
εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για τομείς πολιτικής κλπ)
Παράδοση: 3 μήνες μετά την υπογραφή σύμβασης :
3ο Παραδοτέο:
Πρόταση και πιλοτική εφαρμογή για την δημιουργία ενός εσωτερικού πληροφοριακού
υποσυστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής χωρικών στρατηγικών με αντίστοιχη
χαρτογραφική απεικόνιση της πορείας εξέλιξης των. Το υποσύστημα αυτό θα τεκμηριώνεται
από τα υφιστάμενα στοιχεία του ΟΠΣ αλλά και τα στοιχεία των αναφορών που θα υποβάλουν
οι Αστικές Αρχές.
Παράδοση: 6 μήνες μετά την υπογραφή σύμβασης
4ο Παραδοτέο:
Αναλυτική Έκθεση πεπραγμένων – αναφορά αποτίμησης λειτουργίας του συστήματος,
προτάσεις για εφαρμογή στο σύνολο των παρεμβάσεων.
Παράδοση: 12 μήνες μετά την υπογραφή σύμβασης
Προϋπολογισμός του έργου και τρόπος πληρωμής
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (60.000,00 καθαρή αξία και 14.400,00
Φ.Π.Α.).
Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ως εξής:
1. Ποσοστό 20% του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού, μετά την παράδοση του πρώτου
παραδοτέου.
2. Ποσοστό 20% του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού μετά την παράδοση του δεύτερου
παραδοτέου.
3. Ποσοστό 30% του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού, μετά την παράδοση του τρίτου
παραδοτέου.
4. Ποσοστό 30% του τιμήματος επί του συμβατικού ποσού, μετά την παράδοση του τέταρτου
παραδοτέου
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Κάθε μία, από τις παραπάνω πληρωμές θα γίνεται, με την παραλαβή της αντίστοιχης έκθεσης
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
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.
Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο.
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω καταλόγου δύνανται να υποβάλουν
εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127
του Ν.4412/2016
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
από Εθνικούς Πόρους.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας
(www.stereaellada.gr).
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Ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας

Φάνης Χ. Σπανός

ΑΔΑ: ΨΚΟ37ΛΗ-ΜΩΠ

20PROC007538631 2020-10-26

Ανήκει στην Πρόσκληση 2247/26-10-2020

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

1

Τιμή
μονάδας (€)
(Χωρίς
Φ.Π.Α.)

ΕΙΔΟΣ

Μηχανισμός και διαδικασία
παρακολούθησης εφαρμογής
στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης
στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

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

Προσφερόμενη τιμή (€)
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

60.000,00

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)

Σελίδα 7 από 7

