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ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2130009396 
Fax: 27540 23354  
Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 81,  
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο 
Πληροφορίες: κ. Οικονόμου Νατάσσα 
 

 

Ημερομηνία: 1/11/2012  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή υπεργολάβου για την 
παροχή  Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης της πράξης «Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου».  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό τους όρους οι οποίοι εκτίθενται στη συνέχεια και στο πλαίσιο 
της αναγραφόμενης ημερομηνίας. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την Απόφαση Ένταξης με Αρ. Πρωτ.: 2.15222/6.3506 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης 
Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, για το έργο  «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ _ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» που 
έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για 
την προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο οποίο η Εταιρεία είναι συντονιστής 
εταίρος και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό. 

2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ, την υπ’ αριθμ. 
14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
(ΦΕΚ540/Β/27.3.2008) και τις τροποποιήσεις της, καθώς και τους κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών, σύμφωνα με την πρόσκληση 49 της ΕΥΔ του Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού.  

3. Την με αρ. πρωτ.: 2.22174/6.5268  Απόφαση Προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης 
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Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.   

4. Την απόφαση της από 17/9.10.2012 Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περί διενέργειας του διαγωνισμού για την 
επιλογή του υπεργολάβου 

5. Το Ν. 2362/95 περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

6. Το υπ' αρίθμ. 1291 / 11-08-2010 ΦΕΚ περί αύξησης των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83, παράγραφος 1 του Ν. 2362/95 περί σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 
- (αναλογική συμπληρωματική εφαρμογή) 

8. Το Ν. 3886 / 2010 (ΦΕΚ Α' 173) περί δικαστικής προστασίας κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

9. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

10. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α'64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005» 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την επιλογή αναδόχου (υπεργολάβου) για τις Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης στα πλαίσια 
υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου».  

2.    Το αντικείμενο του έργου του υπεργολάβου περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

o Διαχείριση Μισθοδοσίας Έμμεσα Ωφελουμένων 

o Έλεγχο και Διαχείριση Δαπανών 

o Λογιστική και Οικονομική Παρακολούθηση του Έργου 

3. Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών του υπεργολάβου ορίζεται από την υπογραφή της 
σύμβασης του με το Δικαιούχο και έως τις 31/12/2014.  

4.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 26.520€, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

5.   Ο  διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής,  ήτοι την 1/11/2012. Όσοι 
επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι τις 15/11/2012 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00 στα γραφεία της  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Χαριλάου 
Τρικούπη 81, 30100, Αγρίνιο. 

Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην 
ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Φορέας ουδεμία ευθύνη 
φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 

Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο 
Πρωτόκολλο του Φορέα και όχι η σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς. Οι 
ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση της πρότασης. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 

6. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε σαρανταπέντε (45) ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν : 

Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους 
Μέλους της ΕΕ και  δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών οικονομικής / λογιστικής 
διαχείρισης. 

Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 



 

   

 

4 

οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή 
στον Φορέα, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού, 

οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, 
βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που 
μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή προσφοράς προσδιορίζονται οι εξής: 

κάθε προσφέρων θα πρέπει να δύναται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας του ή, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, σύμφωνα με νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν στην 
επαγγελματική του ιδιότητα, να ασκήσει δραστηριότητα συναφή με την κατηγορία του 
παρόντος έργου . 

8.         Οι προσφορές πρέπει: 

Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, 

Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, 
προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής  

Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο 
προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και 
αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του 
Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή υπεργολάβου για την Παροχή 
υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης  της πράξης «Κοινωνικές Δομές 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου».  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και 
σφραγισμένους φακέλους: 

1. Φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986/Α' 75 περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004, όπως εκάστοτε ισχύει: 
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Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 

Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 

Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων. 

Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά 
τα άρθρα. 18,34,39 του Π.Δ 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ότι εν γένει δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους από τους αναφερόμενους 
στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004. 

Περιλαμβάνονται επίσης αποδεικτικά της επαγγελματικής ιδιότητας των υποψηφίων. 

2.  Φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει παρουσίαση του 
προσφέροντος, αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του έργου (Διαχείριση Μισθοδοσίας Έμμεσα Ωφελουμένων, Έλεγχος και διαχείριση 
Άμεσων και Έμμεσων Δαπανών, Λογιστική και Οικονομική Παρακολούθηση του έργου, 
συνεργασία και επιτόπια υποστήριξη του Δικαιούχου) και πίνακα των στελεχών που θα διαθέσει 
στο Δικαιούχο, συνοδευόμενο με τα αντίστοιχα βιογραφικά σημειώματα . 

3. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει την 
προσφερόμενη τιμή του έργου αριθμητικά και ολογράφως, συνολικά και ανά ώρα απασχόλησης 
του υπεργολάβου, 

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται και να αναγράφεται εμφανώς το ποσοστό ΦΠΑ και ο 
χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

9. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και οι Τεχνικές 
Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης.  

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή της τεχνικής 
προσφοράς. Ο φάκελος θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά 
φύλλο. 

δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 

10. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του  ελέγχου των προσφορών και την απόρριψη 
όσων δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του έργου, αναδεικνύει τη συμφερότερη προσφορά.  
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Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δικαιούχου Φορέα  

 

Γιάννης Παπαδημητρίου 

 


