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Αναρτητέο στο Διαδίκτυο: 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

H Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), της 

πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» της Κοινωνικής Σύμπραξης (Κ.Σ) της Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε) Φλώρινας, σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάθεση «Παροχής υπηρεσιών Οργάνωσης και 

Υποστήριξης της Διαχείρισης των Δράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες της Κ.Σ Π.Ε Φλώρινας». 

Η ανάθεση αφορά στην διαχειριστική υποστήριξη της Π.Ε Φλώρινας για την απρόσκοπτη υλοποίηση της 

πράξης, η τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου και η επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών 

αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί στα πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων. 

Η υποστήριξη της Π.Ε Φλώρινας θα αφορά: 

� Αποτύπωση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

� Παρακολούθηση πορείας έργου. 

� Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη διοίκηση του Έργου 

�  
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� Παρακολούθηση της τήρησης -κατά τη 

διαδικασία εκτέλεσης των Υποέργων - των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο Έργου (έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων, επίβλεψη, κλπ) 

� Ανασχεδιασμός Πράξης όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη 

� Εκπόνηση/ επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης και Υποέργων καθώς και στην 

τροποποίηση αυτών όποτε προκύψει τέτοια ανάγκη 

� Υποστήριξη στην εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και την παραγωγή των 

απαιτούμενων εντύπων και εκθέσεων για την ολοκλήρωση του έργου, 

� Σύνταξη εκτάκτων αναφορών και εκθέσεων προς τον ΕΦΔ ΤΕΒΑ (εφόσον απαιτηθεί) 

� Καταχώρηση στοιχείων προόδου Πράξης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής της, η οποία 

αποτυπώνεται στο ΟΠΣ 

� Στην συμπλήρωση και καταχώρηση των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών που  υποβάλει ο 

Δικαιούχος στο ΟΠΣ μέσω του τυποποιημένου εντύπου Ε.ΙΙ.5_1 «Δελτίο Δήλωσης 

Δαπανών» (ΔΔΔ) και των συνοδευτικών αποδεικτικών εγγράφων ως προς την κανονικότητα 

και επιλεξιμότητά τους. 

Η υπηρεσία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος έξη (6) μηνών από την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

Τα Συμβατικά Παραδοτέα έχουν ως εξής: 

� Παραδοτέο Ι (Π-Ι): 1η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών. 

Το Παραδοτέο θα παραδοθεί 2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

� Παραδοτέο ΙΙ (Π-ΙI): 2η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών. 

Το Παραδοτέο θα παραδοθεί 4 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

� Παραδοτέο ΙΙΙ (Π-IIΙ): 3η Διμηνιαία Έκθεση Εργασιών 

Το Παραδοτέο θα παραδοθεί 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Η    σύμβαση    αυτή    μπορεί    να    παραταθεί    εφόσον    κρίνεται   αναγκαία   από τους 

συμβαλλόμενους  για χρονικό διάστημα τριών ή περισσότερων μηνών εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο από 

την αναθέτουσα αρχή. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 10.912,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
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Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο 

φάκελο έως την Δευτέρα 5/11/2018, και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας 

Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο - 5
ος

 όροφος, 53100 Φλώρινα. 

 

 

Ο υποψήφιος,  με την προσφορά του θα συνυποβάλει: 

1. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητες. 

2.  Ασφαλιστικές ενημερότητες (ΕΦΚΑ) για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και 

όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ, του 

φυσικού προσώπου για φυσικό πρόσωπο. 

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και 

Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών 

για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986,  υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία 

θα δηλώνουν. 

 

 

1. Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 

2. Δεν συνήψα συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

3. Δεν υπάρχει  κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα 

4. Δεν υπάρχει  κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα 

5. Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις 
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6. Δεν έχω κριθεί ένοχη σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

7. Δεν επιχείρησα να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

8. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία. 

9. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

10. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/16 

 

 

5. Νομιμοποιητικά έγραφα ( π.χ ΦΕΚ, Καταστατικό, Βεβαίωση εκπροσώπησης ΓΕΜΗ) από τα 

οποία να προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι του οικονομικού φορέα. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάση 

τιμής. 

 

 

 

 

 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 

 

 

 

 

 

 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ    
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