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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης του έργου:
«Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020»
Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»
2. Τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Την
Υπουργική
Απόφαση
με
αριθ.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017
(ΦΕΚ
677Β/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών
για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», καθώς και τις
τροποποιήσεις αυτής
4. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2384/01-11-2017 απόφαση ένταξης της πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με MIS
5010903 και ΣΑΕ 2017ΕΠ08810052
5. Την με Α.Π. οικ. 775/07.04.2017 Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικής
Βοήθειας του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β/1822) Υ.Α.
«Εθνικοί κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
– Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πράξεων»
7. Την με αριθμ. πρωτ. 25853/28.02.2019 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2020-2022
8. Τις με αριθμ. πρωτ. 58589/23.09.2019 και 58595/23.09.2019 έγγραφα του Υπ.
Δικαιοσύνης, που αφορούν τις Β.Δ.Υ. 361/2018 ΚΑΙ 364/2018 κλήσεις
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
προγραμματισμού

όπως

αυτές

περιγράφονται

στην

τεχνική

έκθεση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να προσκαλέσει την «Τικέλλη Ιγνατία» που εδρεύει στην οδό Π. Κουντουριώτου 47γ στη
Μυτιλήνη με ΑΦΜ 100650190 και ΔΟY Μυτιλήνης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της με την
υποβολή οικονομικής προσφοράς για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου, σε
ζητήματα νομικής φύσης στην κατηγορία (CPV 79100000-5: Νομικές Υπηρεσίες)
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η παράσταση και η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας από την
ανάδοχο στην συζήτηση εφέσεων του Δήμου Λέσβου κατά των με αριθμούς 1064/2015 και
2326/2015 αποφάσεων Δημοσιονομικής Διόρθωσης που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία μας σε
βάρος του Δήμου Λέσβου (για τα έργα: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
και «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ»),η συζήτηση των οποίων έχει
οριστεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην δικάσιμο της 5.11.2019 στην Αθήνα, όπως
και σε κάθε μετά αναβολήν δικάσιμο. Να υποβάλει υπόμνημα με τις απόψεις της Υπηρεσίας
και να ζητήσει την απόρριψη των εφέσεων. Να ενεργήσει κάθε τι πρόσφορο για την
περαίωση της ανωτέρω εντολής.
Η ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα υποβάλλει μία έκθεση
πεπραγμένων - παραδοτέο, όπου θα περιγράφει όλες τις ενέργειες που έγιναν.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται στη δικάσιμο της 5/11/2019 στην Αθήνα,
καθώς και σε κάθε μετά αναβολήν δικάσιμο
3. ΤΙΜΗΜΑ
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών εκτιμάται σε 5.000,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται η αμοιβή για την παράσταση συζήτηση και υπόμνημα, η
μελέτη των φακέλων των ανωτέρω έργων και σύνταξη απόψεων για κάθε δίκη, τα έξοδα
διαμονής και μετακίνησης.
Το έργο / ενέργεια χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 2017ΕΠ08810052.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες χωρίς καμία περαιτέρω
επιβάρυνση της ΕΥΔ έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:


Η αμοιβή του προσωπικού που θα διαθέσει η Ανάδοχος, για την εκτέλεση του
συγκεκριμένου έργου.



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.

Η Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει την Ανάδοχο.
4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των αποφάσεων της αρχής χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100
παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 127 Ν. 4412/2016. Η εν λόγω ένσταση
υποβάλλεται σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει εντός προθεσμίας 10
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ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για την
κατάθεση της ένστασης καταβάλλεται παράβολο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το
οποίο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει δεκτή.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του της διαδικασίας, όπως αυτή
περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω, την υποβολή της έκθεσης πεπραγμένων παραδοτέου και την
προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών από την Ανάδοχο.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και του αντίστοιχου
παραδοτέου της Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα
οριστεί.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής.
Την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Με την πληρωμή θα γίνει η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού
ποσού.
Θα προηγηθεί επίσης η οριστική παραλαβή του παραδοτέου από την Επιτροπή Παραλαβής,
καθώς και η σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του παραδοτέου.
Η παραλήπτρια της παρούσας καλείται να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη –Λέσβος


Οικονομική προσφορά (Παράρτημα Ι) για την εκτέλεση του έργου υπογεγραμμένη, η
οποία διατυπώνεται αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσό
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις.

Συνημμένα:
Παράρτημα Ι: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
Μονάδα Γ΄
Χ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΙΜΗ

ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΠΑ 17%
ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα
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