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Προς:
Ειρήνη Μαυράκη
Ανδρέα Παπανδρέου 38
ΤΚ 84100, Ερμούπολη - Σύρος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος για την διαχειριστική και λογιστική
υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ ΕΠ ΠΝΑ κατά την υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών ΕΚΤ και του Προγράμματος Τεχνικής
Υποστήριξης Εφαρμογής», με CPV 79210000-9: Υπηρεσίες λογιστικής
και διαχειριστικού έλεγχου.
Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021
(ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021).
3. Τη με Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ
αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και
αντικατάσταση της αρ. 41540/Γ’ ΚΠΣ/275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την με Α.Π. 679/6-3-2020 τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000300
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», ΑΔΑ: Ω5167ΛΞΔ90, ΑΔΑΜ: 16REQ003703742.
6. Την με Α.Π. 298/2-2-2016 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων
υπηρεσιών προς την ΕΥΔ, των επικαιροποιήσεων αυτής και το βιογραφικό
της συμβούλου από το οποίο προκύπτει, ότι διαθέτει την απαιτούμενη
εμπειρία διαχειριστικής και λογιστικής υποστήριξης.
7. Το από 12-4-2021 Εσωτερικό Σημείωμα του Πρ/νου της Μονάδας Γ΄, με
θέμα: «Αίτημα για υποστήριξη της Μονάδας Γ’ από εξειδικευμένο σύμβουλο
κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών ΕΚΤ και του
Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής», στο οποίο
στοιχειοθετούνται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία για την
Μονάδα Γ’ η συμβολή του συγκεκριμένου συμβούλου, που σχετίζεται με την
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παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, για την διαχειριστική και λογιστική
παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ πράξεων Τεχνικής
Βοήθειας.
Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με την υποβολή οικονομικής
προσφοράς ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας με τίτλο: «Σύμβουλος για την
διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ ΕΠ ΠΝΑ
κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών ΕΚΤ και του
Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής».
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ενέργεια αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχειριστικής και λογιστικής
υποστήριξης της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και για ενέργειες, που αφορούν στην
υλοποίηση των έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
Στο πλαίσιο της ενέργειας θα υλοποιούνται ενδεικτικά τα κάτωθι:
 Η σύνταξη και καταχώρηση στο λογιστικό σύστημα της Υπηρεσίας (ΟΛΣ)
των απαραίτητων εγγράφων, για την πληρωμή δαπανών από τους υπεύθυνους
λογαριασμών και ο έλεγχος των απαιτούμενων παραστατικών και
δικαιολογητικών των αναδόχων.
 Η υποστήριξη των εισηγητών εκκαθάρισης δαπάνης στην καταχώριση
τραπεζικών λογαριασμών αναδόχων, παραστατικών, οριστικοποίηση εντολών
πληρωμής & των υπεύθυνων λογαριασμών στην εκτέλεση ηλεκτρονικών
εντολών πληρωμών στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή (e-pde) του
Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών Οφειλών
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ).
 Η παρακολούθηση και απόδοση των παρακρατούμενων φόρων των
παραστατικών πληρωμής μέσω υποβολής περιοδικών δηλώσεων, καθώς και
της οριστική δήλωση των βεβαιώσεων εισοδημάτων από επιχειρηματικές
δραστηριότητες στην ΑΑΔΕ.
 Η προετοιμασία σχεδίων Αιτημάτων Κατανομής και η παρακολούθηση των
εγκεκριμένων πιστώσεων των πράξεων στο ΟΠΣ και των λογαριασμών της
ΤτΕ.
 Η προετοιμασία σχεδίων για υποβολή / τροποποίηση / επικαιροποίηση
Τεχνικών Δελτίων Πράξεων / Υποέργων του ΕΚΤ στο ΟΠΣ.
 Η σύνταξη σχεδίων για υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών των υποέργων
και Δελτίων Επίτευξης Δεικτών των ενταγμένων πράξεων στο ΟΠΣ.
 Η προετοιμασία σχεδίων για υποβολή των ετήσιων πληρωμών στην Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή, στις οποίες θα αποτυπώνονται συνοπτικά
τα κύρια σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της την περίοδο αναφοράς και να
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επισυνάπτει τα τεκμήρια, που αποδεικνύουν την υλοποίηση των εργασιών.
Αρμόδιο όργανο, που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για
την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή των παραδοτέων
της, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, που θα
οριστεί.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και καθορίζεται
σε δώδεκα (12) μήνες.
Η Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες της στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο.
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός της ενέργειας ανέρχεται στις είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ
(25.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την
εκτέλεση της ενέργειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του συμβατικού
τιμήματος.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.
Η πληρωμή της ενέργειας θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την υλοποίηση του
αντικειμένου εκάστου παραδοτέου και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, με το οποίο
θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των εργασιών του κάθε
παραδοτέου.
Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του
Ν.4412/2016, ως ισχύει, καθώς και άλλων δικαιολογητικών που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή προσφέρων, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2. Όταν:
α) ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
γ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
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προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Ο αποκλεισμός δεν εφαρμόζεται:
 αν ο οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του,
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που όφειλε, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
 όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Επίσης αποκλείεται προσφέρων εάν μία κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
6. Ο προσφέρων, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
7. Επίσης αποκλείεται ο προσφέρων εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
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του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν προσφέροντα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Καλείστε να μελετήσετε την ενέργεια και να υποβάλετε την προσφορά σας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 28-4-2021, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 15:00.
Την προσφορά σας πρέπει να υποβάλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του
πρωτοκόλλου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου notioaigaio@mou.gr.
H προσφορά σας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω:
1. Επιστολή προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ψηφιακά
υπογεγραμμένη,
2. Υπεύθυνη Δήλωση σας ότι:
 Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης, των οποίων λάβατε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης
ενέργειας.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα
Πρόσκληση.
 Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείμενο της
ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.
3. Τ.Ε.Υ.Δ. του άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016, που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 /ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016.
4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
5. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
6. Έγγραφο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο οποίο θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σας σε ΕΥΡΩ, χωρίς
ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
Με την υποβολή της προσφοράς σας θεωρείται, ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.
Εσωτερική διανομή:
Γρ. Περιφερειάρχη

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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