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Πληροφορίες: K. Παττακού

Μυτιλήνη, 13/04/2021

Ταχ. Δ/νση: Αργύρη Εφταλιώτη 3

Αριθμ. πρωτ.: 419

Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 22510 37737
Fax: 22510 27589
email: k.pattakou@ptaba.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Θέμα: Ανακοίνωση για την απευθείας ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες κατάρτησης πρότυπων
εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών της

πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα –

Κύπρος 2014-2020

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη:
1. Τον κανονισμό Προσωπικού των Π.Τ.Α. της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ
140/Β/18.2.98).
2. Τον υπ αριθμ 4412 /2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Νόμο περί δημοσίων Συμβάσεων Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών.
3. Το Ν.2141 του ΦΕΚ 78/Β/4.2.98 που αφορά στο κανονισμό Οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης των
Π.Τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.
6. Τον εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο του έργου τόσο για το σύνολο των πράξεων όσο και τον
προϋπολογισμό που αφορά το περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
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7. Την από 14-11-2017 συμφωνία εταιρικής σχέσης του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ για το πρόγραμμα
συνεργασίας Interreg V-Α Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, και τις τροποποιήσεις της
8. Την από 03-01-2018 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ για το πρόγραμμα
συνεργασίας Interreg V-Α Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
9. Το από 08-04-2021 τελευταίο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
10.Την ανάγκη υλοποίησης του έργου

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118
του Ν. 4412/2016 του έργου: «Κατάρτηση πρότυπων εφαρμογής συμμετοχικών διαδικασιών για
την καταγραφή τοπικών προϊόντων πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος
2014-2020».
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι δύο
χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή (17.741,94 € πλέον ΦΠΑ).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, συμφώνα με το Παραδοτέο
Π 3.2.1, όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο, αναλύεται στα παρακάτω:
Κατάρτιση αναλυτικού προτύπου για την οργάνωση δράσεων διαβούλευσης και τη σταδιακή εμπλοκή
των ΜΜΕ επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα σε συμμετοχικές διαδικασίες καταγραφής τοπικών
αναγκών και προτεραιοτήτων ταυτοποίησης τοπικών προϊόντων σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Το
πρότυπο θα αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
α) καταγραφή των κοινωνικών εταίρων και αξιολόγηση των αναγκών αυτών (stakeholders assessment),
β) ανάπτυξη προγράμματος προσέγγισης των κοινωνικών εταίρων και σχεδιασμό δράσεων
επικοινωνίας και διαλόγου
γ) ανάπτυξη προτύπων στοχευμένων υπηρεσιών διαβούλευσης ανά κατηγορία ομάδων στόχων με
βάση τις ειδικότερες ανάγκες και ενδιαφέροντα αυτών και
δ) πρότυπα διαμεσολάβησης και διαχείρισης συγκρούσεων (conflict resolution)

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

H σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων
από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης της πράξης «ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»,
ήτοι 20 Μαΐου 2021. Ο Ανάδοχός οφείλει να ολοκληρώσει και να παραδόσει τα παραδοτέα το αργότερο
έως την 15 Μαΐου 2021.
Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Ανάθεσης.
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι δύο
χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ή (17.741,94 € πλέον ΦΠΑ), η οποία
θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις της εγκεκριμένης πράξης ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – Interreg V-A
Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγκεκριμένα την κατηγορία εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.
Δύναται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
έναντι ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 200 § β, του ν. 4412/2016 και την καταβολή του
υπολοίπου με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής
κάθε παραδοτέου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή.
Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση των παραδοτέων με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές
συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ).
Το συμβατικό τίμημα για το παραδοτέο θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του
πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της Σύμβασης,
κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την
ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά.

Στη

συμβατική αξία εκτέλεσης των υπηρεσιών, εκτός του Φ.Π.Α., γίνεται η νόμιμη παρακράτηση φόρου
εισοδήματος. Επίσης, επιβάλλεται:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί του
οποίου παρακρατείται χαρτόσημο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
β) Κράτηση 0,06% υπέρ της

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση υπέρ

Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήμου.
Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Ταμείου

Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
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