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Προς:
ΕΤΑΜ Α.Ε. Συμβουλευτικών &
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Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης
Τηλ : 2813 - 404513
Fax : 2810 - 335040
E-mail : georandr@mou.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος
Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τη διοικητική ολοκλήρωση των έργων του
ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).
2. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ.265 τ. Α΄/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/1812-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ.
2014GR16M2OP011).
4. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24-8-2015).
5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) «Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως
τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/9-92009) και την με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010).
6. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 με την οποία
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας
Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).
7. Το Προεδρικό Διάταγμα 4 / 2002, (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002), που αφορά στην εκτέλεση
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο
σελ. 1
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
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8. Τη με αρ. 122/18-1-20162016-05-27
Απόφαση του Περιφερειάρχη

Κρήτης περί έγκρισης
προγράμματος τεχνικής βοήθειας συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης 2014-2020 για το έτος 2016».

9. Τη με Α.Π. 18709 /ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24 02 2016) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
10. Τη με Α.Π. 814/26-2-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη της
πράξης " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠ "ΚΡΗΤΗ"
2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000362 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 20142020 ".
11. Τη με Α.Π. 25945/7-2-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού για την ένταξη της ως άνω πράξης στο ΠΔΕ 2016 στη ΣΑΕΠ – 002/1 με
Κωδικό 2016ΕΠ00210003.
12. Την με Α.Π 905/3-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη δημιουργία και
τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
13. Τη με αρ. πρωτ. 1442/7-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ:
672Β7ΛΚ-Ι9Θ) περί έγκρισης πρώτης (1ης) της ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι 21-32016 στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
14. Την αρ. 52237/ΑΠ 2916/19-5-2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής
Πιστοποίησης.
15. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών διοικητικής ολοκλήρωσης και κλεισίματος
των έργων στο ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

1..Προσκαλεί την ΕΤΑΜ ΑΕ Συμβουλευτικών & Μελετητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει
εγγραφεί με την με αριθμ πρωτ 1442/7-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης στον
Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, να υποβάλλει τα αιτούμενα δικαιολογητικά, την τεχνική
και την οικονομική προσφορά της προκειμένου να της ανατεθεί η υλοποίηση του έργου με
τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τη διοικητική
ολοκλήρωση των έργων του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».
Επιλέγεται η συγκεκριμένη εταιρία, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
γνώσεων και εμπειρίας που απαιτούνται για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του
εν λόγω έργου.
2. Η ανάθεση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου, σύμφωνα με το
άρθρο 20 της με Α.Π. 18709 /ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24 02 2016) Απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
3. Το έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης, για τη Διοικητική Ολοκλήρωση και το Λογιστικό Κλείσιμο των έργων του ΕΠ Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 αρμοδιότητας της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς δράσεων άλλων
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο
σελ. 2
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία

ΑΔΑ: ΩΛ357ΛΚ-ΕΣΤ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16PROC004471341
2016-05-27
Στο πλαίσιο του έργου του ο Σύμβουλος
αναλαμβάνει :
1. Να μεριμνήσει σε συνεργασία με την ΕΥΔ για την υποβολή της Έκθεσης
Ολοκλήρωσης του έργου από το Δικαιούχο των έργων με τα στοιχεία κλεισίματος που
τη συνοδεύουν σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.
2. Να ελέγξει τα υποβληθέντα με τη Έκθεση Ολοκλήρωσης στοιχεία από τον Δικαιούχο
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της πράξης καθώς και η λειτουργικότητα αυτής
3. Να ελέγξει την πληρότητα του φακέλου του έργου/υποέργων που τηρεί η ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης Η πληρότητα των φακέλων έργων /υποέργων αφορά στην
εξασφάλιση της αλληλουχίας και στο συσχετισμό των απαιτούμενων διοικητικών,
διαχειριστικών, οικονομικών και τεχνικών στοιχείων και εγγράφων τα οποία
προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Έλεγχου του ΕΣΠΑ 2007-2013
(απαιτούμενες προεγκρίσεις ΕΥΔ/έγκριση ΑΠΕ/έγκριση παρατάσεων/τροποποίηση
ΤΔΠ/ΤΔΥ κλπ). Στο πλαίσιο αυτό ο Σύμβουλος προβαίνει σε καταγραφή τυχόν
ελλείψεων και μεριμνά σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την
εξασφάλιση αυτών, από τον δικαιούχο του έργου.
4. Να ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία του έργου/υποέργων και να συσχετίσει
/ταυτοποιήσει τις καταχωρημένες στο ΟΠΣ δαπάνες με τις πραγματοποιηθείσες
πληρωμές και εκταμιεύσεις της ΤτΕ. Να ελέγξει την εφαρμογή αποφάσεων περικοπής
δαπανών, δημοσιονομικών διορθώσεων κλπ .
5. Να ελέγξει τη συμμόρφωση των Δικαιούχων σε τυχόν συστάσεις που απορρέουν από
κάθε κατηγορία ελέγχων και επιτόπιων επαληθεύσεων επιβεβαιώνοντας τη διαδρομή
έλεγχου του έργου.
6. Να οριστικοποιήσει σε συνεργασία με την ΕΥΔ, τα στοιχεία του έργου όπως αυτά θα
αποτυπωθούν στο τελικό ΤΔΠ και ΤΔΥ, προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση
Ολοκλήρωσης του έργου
7. Να μεριμνήσει για την αρχειοθέτηση του φακέλου του έργου/υποέργου.
4. Ο ανάδοχος , στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς τους θα προτείνει το ανθρώπινο
δυναμικό που θα υλοποιήσει το παρόν έργο, κατά τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικά ορθό.
Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στον ανάδοχο, και αφορούν την οργάνωση
και διάθεση στελεχών, είναι οι παρακάτω:
Α. Η Ομάδα έργου θα απαρτίζεται από τέσσερα (4) κατ΄ ελάχιστον στελέχη κατηγορίας
ΠΕ,
Β. Όλα τα στελέχη της Ομάδας έργου θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη πρόσφατη
επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα των υπηρεσιών που ζητούνται από τον ανάδοχο
μέσω της παρούσας πρόσκλησης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίζει το έργο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, αλλά θα
συνεργάζεται και με τους Δικαιούχους των έργων, εφόσον αυτό απαιτείται για την επιτάχυσνη
των διαδικασιών διοικητικής ολοκλήρωσης. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται
στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, καθόλη τη διάρκεια του έργου. Εφόσον
απαιτηθεί θα γίνονται επισκέψεις στην έδρα των Δικαιούχων των έργων. Η δαπάνη
μετακίνησης των στελεχών της Ομάδας ΄Εργου στην έδρα των Δικαιούχων βαρύνει τον
ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του
προσωπικού, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΥΔ ΕΠ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο
σελ. 3
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
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Περιφέρειας Κρήτης δύναται να ζητήσει
την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο,
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
αντικατάσταση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση όπου μέλη της Ομάδας Έργου
αποχωρήσουν από το έργο, θα αντικατασταθούν άμεσα από στελέχη τουλάχιστον ίδιας
εμπειρίας και προσόντων.
5. Ως παραδοτέα του έργου ο ανάδοχος θα υποβάλλει μια Ενδιάμεση Έκθεση
υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου στο τέλος του διμήνου και μια Τελική Έκθεση που
θα περιλαμβάνουν τις ενέργειες του αναδόχου και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρείχε
για την υλοποίηση του έργου.
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και η πιστοποίηση των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης.
Η επιτροπή θα συντάσσει, πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών με το οποίο θα εγκρίνονται
και θα παραλαμβάνονται τα ως άνω παραδοτέα και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται ως προς αυτές. Μη συμμόρφωσή του θα οδηγεί
σε λύση της σύμβασης.
6. Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή σχετικής
σύμβασης.
7.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σαράντα χιλιάδες Ευρώ (40.000 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
Η αμοιβή του αναδόχου θα αποδοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις ως εξής:



Α΄ δόση (50%) -στο τέλος του Α’ διμήνου από την υπογραφή της
σύμβασης
Β΄ δόση-αποπληρωμή στο τέλος του συμβατικού χρόνου

Η καταβολή της Α’ δόσης θα γίνει μετά την παραλαβή των υπηρεσιών και παραδοτέων του
διμήνου αναφοράς και την σύνταξη του αντίστοιχου «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών»
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η αποπληρωμή του έργου
θα γίνει μετά τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών».
Η πληρωμή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002, και την με Α.Π.
46274/22.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/26.09.2014) ΚΥΑ των Υπουργών ΥΠΑΑΝ και ΥΠΟΙΚΟ περί
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία
σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.
8. Η παραλήπτρια της παρούσας εταιρία καλείται να υποβάλλει στα
γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2 ος όροφος,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο
σελ. 4
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Ηράκλειο 71202, μέχρι 8 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες
9.00 – 14.00:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:
 δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο.
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Είναι φορολογικά ενήμερη
 Είναι ασφαλιστικά ενήμερη

2. Τεχνική Προσφορά που θα περιλαμβάνει την περιγραφή της ομάδας έργου την
μεθοδολογία και τα μέσα για την υλοποίηση του έργου (σε σχέση με τις απαιτήσεις
των παραγράφων 3, 4 και 5)
3. Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου υπογεγραμμένη, η
οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με
ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο.
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