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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου
«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για τον έλεγχο
δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Ε.Υ.Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/τ. Α΄) και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 265/τ. Α΄/23-12-2014), όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α/΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. με αριθμό C (2014) 10175 final/18-122014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 Υ.Α. με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 716/τ. Β΄/24-4-2015).
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/7-6-2010).
6. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄ /197-2018).
7. Την αριθμ. 69/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά στην
ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας
Κρήτης στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
8. Την αριθμ. 137675/EΥΘΥ 1016/18-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 5968/τ. Β΄/31-12-2018), με την οποία αντικαθίσταται η αρ.
110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3521/τ. Β΄/1-11-2016) Υ.Α. με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (Φ.Ε.Κ.
1822/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
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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» (Φ.Ε.Κ. 5968/τ. Β΄/31-12-2018)».
9. Την αριθ. 134453/23-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β'/28-12-2015) Κ.Υ.Α .με τίτλο «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014» (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β').
10. Την αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017) Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την αρ. πρωτ. 124/15-1-2019 (ΑΔΑ: 996Γ4653ΠΓ-758) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη
«Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης, Μονάδα Γ΄, για την εφαρμογή των
Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που της έχουν
εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 –
2020 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011031840.
12. Την εγγραφή της ανωτέρω πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑ
ΕΠ082/1 με Κωδικό 2019ΣΕ0821003.
13. Το αρ. πρωτ. 1572/31-3-2022 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, περί υλοποίησης δράσεων Τεχνικής
Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 εκχωρημένων στην Ε.Υ. Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο υποβλήθηκε 2η πρόταση αύξησης του
προϋπολογισμού της εγκεκριμένης δράσης Β.3.1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.
14. Το αρ. πρωτ. 706/5-4-2022 έγγραφο της Ε.Υ. Δ. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014 – 2020, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, που αφορά την έγκριση πρόσληψης
συμβούλου στην Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.
15. Την αρ. πρωτ. 1541/29-3-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας για την ανάθεση
του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για τον
έλεγχο δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί
στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης» στον Μηχανικό Διοίκησης & Παραγωγής κ. Ιωάννη
Κουκάκη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο κείμενο της εισήγησης.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τον Μηχανικό Διοίκησης & Παραγωγής, ΚΟΥΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, που έχει την έδρα στη Μυρτιά
Ηρακλείου 70100, με ΑΦΜ: 103542805 και Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, να υποβάλλει προσφορά
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να του ανατεθεί το
έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, για τον έλεγχο
δαπανών και την ολοκλήρωση έργων του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί στην Ε.Υ.Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης» (CPV: 79400000-8), με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
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Επιλέγεται ο συγκεκριμένος ανάδοχος, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας που έχει θέσει η Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για το εν λόγω
έργο.

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για τον
έλεγχο δαπανών και την ολοκλήρωση των εκχωρημένων έργων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Ε.Υ.Δ.
Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και συγκεκριμένα σε έργα των Δράσεων 4.3.1 και 4.3.4 του Μέτρου 4, σε
έργα των Υπομέτρων 19.2 (Δημόσια και Ιδιωτικά) και 19.4 του Μέτρου 19, σε υποστηρικτικές
ενέργειες των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 και 16.1 – 16.5, καθώς και στο Μέτρο 20 της Περιφέρειας
Κρήτης.
Οι απαιτούμενες ενέργειες για τις παραπάνω Δράσεις συνοψίζονται, ενδεικτικά, στις παρακάτω
κατηγορίες:
 Έλεγχος Αιτημάτων Πληρωμής (Διοικητικός Έλεγχος, Συγκέντρωση Αιτημάτων Πληρωμής
(παρτίδα), Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, Αποστολή
φυσικού φακέλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή)
 Κλείσιμο / Έλεγχος / Ολοκλήρωση Έργου
 Διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο ΟΠΣΑΑ (Καταχωρήσεις, Διοικητικοί Έλεγχοι,
Τροποποιήσεις κλπ.)
 Συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α., τους Δικαιούχους και με κάθε συναρμόδια
εμπλεκόμενη Υπηρεσία
 Υποστήριξη της Ε.Υ.Δ. σε κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια που προκύπτει
 Τακτοποίηση και ενημέρωση φακέλων των έργων Π.Α.Α.
 Κάθε είδους απαιτούμενη προέγκριση (Δημοπράτησης, Δημόσιας Σύμβασης,
Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης, ΑΠΕ, Παράτασης Χρονοδιαγράμματος κλπ.)

2.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα Παραδοτέα του έργου θα είναι διμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις και θα υποβάλλονται σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του διμήνου
αναφοράς.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων
του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) η οποία
θα οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής.

3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια του έργου είναι δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.

4.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες
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προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ.)
Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.
και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014
– 2020» και η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Κρήτης, Μονάδα Γ΄, για την εφαρμογή των Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014 – 2020 που της έχουν εκχωρηθεί» με Κωδ. ΣΑ ΕΠ 082/1 και Κωδικό Πράξης
2019ΣΕ0821003 στο Π.Δ.Ε.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή κάθε μίας από τις
διμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, στο δε ποσό πληρωμής θα γίνεται παρακράτηση του
αναλογούντα φόρου στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου, καθώς και όλες οι προβλεπόμενες
νόμιμες κρατήσεις.

5.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, μέχρι την Πέμπτη 21
Απριλίου 2022, με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με
κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας
Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
προσφέροντος.
Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:
Α. Δικαιολογητικά
1) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιούνται
η εγγραφή και το ειδικό επάγγελμα του προσφέροντα.
2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, για φορείς
μη Κεντρικής Διοίκησης.
3) Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου
αναδόχου, προκειμένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.
5) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), του Προσφέροντα, με την οποία δηλώνεται ότι:
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α) ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016,
όπως αναλύεται διεξοδικώς στην κατευθυντήρια Οδηγία Νο. 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).
β) ότι δεν έχει υποβληθεί στον ανάδοχο κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
γ) ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης.

Β. Τεχνική Προσφορά: Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, τη
μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

Γ. Οικονομική προσφορά: Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφοράς των τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

5.

ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις, θα εκδοθεί απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης περί ανάθεσης του έργου. Στη συνέχεια μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και
του Αναδόχου, θα υπογραφεί σύμβαση όπου θα περιληφθούν τυχόν ειδικοί όροι που σκοπό θα
έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του έργου.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊστάμενοι Μονάδων Α΄, Β1΄ και Β2΄
2. Φάκελος Έργου
Σταύρος Αρναουτάκης

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
σελ. 5

ΑΔΑ: ΨΓΖ87ΛΚ-Σ9Ι

22PROC010343778 2022-04-07

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
σελ. 6

