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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης του
έργου : «Παροχή υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
για την ετήσια φιλοξενία και υποστήριξη των ιστοσελίδων postare.gr και epepba.gr»
Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προγραμματική Περίοδο
2014-2020 και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει
2. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 1404/18-05-2016 απόφαση ένταξης της πράξης
«Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και επικοινωνία)» με
MIS 5000998 και ΣΑΕ 2016ΕΠ08810008
3. 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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και δη τα άρθρα 118 και 120,
όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021)
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία»
4. 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
5. Την 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Αντικατάσταση
της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “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 αξιολόγησης πράξεων”»

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E.XI.1_1
ΕΚ.: 3η 28.01.2020

1/5

6. Το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’52/01.04.2019) άρθρα 43 & 44 περί τροποποίησης
διατάξεων του Ν.4412/2016
7. Την με αριθ. πρωτ. 1636/15.07.2020 απόφαση τροποποίησης του προϋ/σμού
της τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής (Υποπρ. Α΄) του ΕΠ Βορείου Αιγαίου
2014-2020
8. Την με αριθ. πρωτ. 78428/23.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΨΜΠ46ΜΤΛΠ-ΓΥΞ) εγκύκλιο
εκτιμήσεων πληρωμών 2020 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του
ΜΠΔΣ 2021-2024 του ΠΔΕ
9. Την με Α.Π. 17642/03.03.2021 (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΠ-ΜΧ9) εγκύκλιο οδηγιών
για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό
δαπανών ΠΔΕ 2022-2024
10. Τον προγραμματισμό της ΕΥΔ για το σχεδιασμό εργαλείων υλοποίησης για το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 στη Νέα Προγραμματική
Περίοδο
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση
προγραμματισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να προσκαλέσει την Pelagus O.E. με διακριτικό τίτλο «PELAGUS CREATIVE WEB»
που εδρεύει στην οδό Αναπαύσεως 10 στη Μυτιλήνη, ΤΚ 81 132 με ΑΦΜ 800771005
και ΔΟY Μυτιλήνης να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της υποβάλλοντας οικονομική
προσφορά για την ετήσια φιλοξενία και υποστήριξη των ιστοσελίδων postare.gr και epepba.gr της ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την ακόλουθη κατηγορία CPV:
72415000-2

Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών παγκόσμιου ιστού

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Το εν λόγω έργο αφορά στην ετήσια φιλοξενία, υποστήριξη και ενημέρωση των
ιστοσελίδων postar.gr και e-pepba.gr της ΕΥΔ ΕΠ Βορείου Αιγαίου.
Συγκεκριμένα:
1. Φιλοξενία των δικτυακών τόπων της Υπηρεσίας σε Web Server
2. Συντήρηση, ενημέρωση και υποστήριξη των δικτυακών τόπων
Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει:
• Εξασφάλιση της αντοχής των ιστοσελίδων σε μεγάλη επισκεψιμότητα με
απεριόριστο αριθμό βάσεων δεδομένων και πολύ ικανοποιητική απόδοση για
σωστή και ταχεία απόκριση τους.
• Παροχή άμεσης υποστήριξης με συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και
σύγχρονα μέσα ασφαλείας.
• Λήψη αυτόματων backups με μεγάλη συχνότητα.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ
 Παραδοτέο 1ο / 1η Ετήσια Έκθεση Προόδου για την υποστήριξη, ενημέρωση
και φιλοξενία των ιστοσελίδων postar.gr και e-pepba.gr
3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και του αντίστοιχου
παραδοτέου της Αναδόχου εταιρείας, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής, η οποία θα οριστεί, με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ Βορείου
Αιγαίου.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E.XI.1_1
ΕΚ.: 3η 28.01.2020

2/5

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την απόφαση ανάθεσης.
5. ΤΙΜΗΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνολική αμοιβή για τις ανωτέρω υπηρεσίες, δε δύναται να υπερβεί το ποσό των δύο
χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
Η ενέργεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020 και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο«Δημοσιότητα
Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και επικοινωνία)» με MIS 5000998 και
ΣΑΕ 2016ΕΠ08810008
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 τυχόν διαθέτει η Ανάδοχος εταιρεία



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 εταιρεία επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει την
Ανάδοχο.
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί
να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την
αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας
αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το
οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης
ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής
ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ε.Υ.Δ. ΕΠ Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, θα
είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή του ανωτέρω παραδοτέου από την
Επιτροπή Παραλαβής, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την
προσκόμιση όλων των απαραίτητων παραστατικών από τον Ανάδοχο.
Η πληρωμή του έργου θα γίνεται σύμφωνα με α) το 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» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και δη τα άρθρα 118 και 120, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν.
4782/2021
(ΦΕΚ
36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός,
απλοποίηση
και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και β) την με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ493/2402-2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β/03.03.2017) ΥΑ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E.XI.1_1
ΕΚ.: 3η 28.01.2020

3/5

Τουρισμού «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής
Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και τις τροποποιήσεις αυτής.
Η παραλήπτρια της παρούσας καλείται να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 1ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81 100 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.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ

Εσωτ. Διανομή:
Μονάδα Γ΄
Χ.Α.

www.pepba.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E.XI.1_1
ΕΚ.: 3η 28.01.2020

4/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
(με ΦΠΑ)

ΕΤΗΣΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
POSTARE.GR ΚΑΙ E-PEPBA.GR
Σύνολο

Ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα
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