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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης
συνοδευτικών μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προκειμένου να προχωρήσει στην
ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της Πράξης
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, και έχοντας
υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν
και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
 Του Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225/Α/25712-2010).
 Το ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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 Την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία
τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) περί ενίσχυσης της
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τις οποίες κωδικοποιούνται οι
διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
 Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005)
και όπως ισχύει.
 Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η
ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης
Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και,
κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ.Β΄/ 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
 Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια
«για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους
υπαλλήλους».
 Την υπ’ αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί
επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014
και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθ. 6302/60/09-1-2017 (ΦΕΚ 211/ τ.Β΄/ 30-1-2017) απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής
Ελλάδας
περί
μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων
στους
άμεσα
εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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 Την υπ’ αριθ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
(ΦΕΚ 1018Β/24-3-2017), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής
Ελλάδος».
 Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
 Την υπ’ αριθ. 228/15-11-2018 (ΑΔΑ:6Ζ067Λ6-Γ03) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019» η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αρ.πρωτ.265933/28-12-2018 απόφαση
του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ).
- Την αριθ. 4/18-01-2019 (2η συνεδρίαση στις 21-01-2019, ΑΔΑ: ΨΟΤΘ7Λ6-ΔΣΚ)
Έγκριση του (Ο.Π.Δ) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2019, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2019, καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία
«Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και την ένταξη των πινάκων στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ της
Π.Δ.Ε «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η Ελπίδα», σε διακριτούς πίνακες, στο
Ο.Π.Δ. έτους 2019, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 Την με αριθ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό
Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2015-2016»
 Την με αριθ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/30-04-2015) απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώς Φωτίου
«Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».
 Την με αριθ. Δ23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισμού Κοινωνικών Συμπράξεων
για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ 1064/β/5-06-2015)
 Την αριθ. 145/2015. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για την
έγκριση υλοποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος των τριών (3) Κοινωνικών
Συμπράξεων των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την αριθ. 148/22-12-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την Έγκριση συμμετοχής της Π.Δ.Ε. στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ηλείας στο
πλαίσιο του Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ/FEAD και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω
Κοινωνικής Σύμπραξης.
 Την αριθ. 1009/19-05-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5000150 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ 2014-2020 και την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 2016 09380026 του έργου, με τα αντίστοιχα οικονομικά του
στοιχεία όπως περιγράφονται στον «πίνακα» της απόφασης αυτής.
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 Την αριθ. 63/08-06-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την Έγκριση Αποδοχής & Υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης.
 Το τεχνικό δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.
 Την αριθ. Δ23/οικ.46856/3781/13-10-2016 (Β΄ 4171) απόφαση «Παράταση Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης "ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" και της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"»
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 απόφαση της Αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-102017) για την παράταση του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως την 31η/12/2018 και του
οικονομικού αντικειμένου έως την 31/03/2019.
 Την υπ’ αριθ. Δ13/οικ./39525/2150/17-7-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 3143/Β/31-7-2018) Απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
για την Παράταση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» σύμφωνα με
την οποία το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης παρατείνεται έως την 31/12/2019 και το
Οικονομικό Αντικείμενο έως την 31/03/2020.
 Την υπ’ αριθ. Δ13/οικ./8039/197/20-2-2019 ΥΑ (ΦΕΚ 914/Β/18-3-2019) Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
την Παράταση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» σύμφωνα με την οποία το Φυσικό
Αντικείμενο της Πράξης παρατείνεται έως την 31/12/2020 και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την
31/12/2023.
 Την υπ’ αριθ. 66155/4813/01-03-2019 Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ.
-Την υπ’ αριθ. 123/05-03-2019 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την Έγκριση αναγκαιότητας
υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016
– Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD) 2014-2020», μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάθεσης και υπογραφής
σύμβασης με ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, δαπάνης μέχρι του ποσού των 23.135,24 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
- Την υπ’ αριθ. 66896/4875/1-3-2019 (Α/Α 1504) ΑΔΑ: 6ΧΑΚ7Λ6-71Ι Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου ΠΔΕ.
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- Την αριθ. 1667/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΒΜ7Λ6-9Μ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΔΕ με θέμα «1. Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης μέχρι του ποσού των
23.135,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2. έγκριση κατάρτισης των όρων της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών
υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016-Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής & 3. συγκρότηση
επιτροπών αποσφράγισης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και ενστάσεων».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών
υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016
– Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)».
Ποσού μέχρι 23.135,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής,
μετά από σχετική αξιολόγηση ως προς την πληρότητα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των
Τεχνικών Προσφορών που θα κατατεθούν από τους υποψηφίους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής των εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
23.135,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
CPV: 79952000-2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων].
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του φορέα 03.071, ΚΑΕ 9919.01.0036 .
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1. Γενικό Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΤΕΒΑ και του παρόντος έργου
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD) υποστηρίζει Εθνικά
Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα ή/και βασική υλική
συνδρομή. Το Ταμείο στηρίζει, επίσης, Συνοδευτικά Μέτρα που συμβάλλουν στην κοινωνική
ενσωμάτωση των απόρων. Το Ταμείο προάγει, σε Ενωσιακό επίπεδο, την αμοιβαία μάθηση, τη
δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους
απόρους. Οι στόχοι του ΤΕΒΑ συνάδουν με αυτούς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και
συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια.
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Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (Ε.Π. ΕΒΥΣ) το οποίο
εγκρίθηκε την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Ωφελούμενοι των
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η συνολική
περίοδος εφαρμογής του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την
31η Δεκεμβρίου 2020. Στο πλαίσιο της ανωτέρω στρατηγικής ο εθνικός στόχος για την
αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εξειδικεύεται ως ακολούθως:
 μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό
αποκλεισμό κατά 450.000, έως το 2020.
 αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω της μείωσης του αριθμού των παιδιών και
νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000, έως το 2020.
1.2. Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος (Δικαιούχος) στις τρεις
«Κοινωνικές Συμπράξεις» (Κ.Σ.) Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας που συγκροτήθηκαν το
2015, μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του ομώνυμου Επιχειρησιακού
Προγράμματος.
Η Κοινωνική Σύμπραξη που υλοποιεί της Δράσεις ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Ηλείας
συγκροτήθηκε με το από 22-6-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας και περιλαμβάνει τους φορείς:
1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (Επικεφαλής Εταίρος και
Δικαιούχος της Πράξης)
2. Δήμος Πύργου
3. Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
4. Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
5. Δήμος Ζαχάρως
6. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
7. Δήμος Πηνειού
8. Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ήλιδας
9. «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
10. «ΑΡΩΓΗ» Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία
11. Νομαρχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ και Γονέων Νομού Ηλείας «Ήλις»
12. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ»
13. Ι. Μ. Ηλείας
14. Ι.Μ. Τριφυλίας και Ολυμπίας
15. Άσυλο Ανιάτων «Η ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» ΛΑΣΤΕΪΚΩΝ
16. Άσυλο Αναπήρων – Γηροκομείο «Παναγία η Καθολική» Γαστούνη
17. Ίδρυμα χρονίως πασχόντων και κατάκοιτων γερόντων «Παναγία η Βλαχέρνα» Κάτω
Παναγιά Κυλλήνης
18. Ίδρυμα Βρεφονηπιακός Σταθμός «Άγιος Νικόλαος» Κέντρου Πηνείας
1.3. Η Πράξη και οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Ηλείας
Μέσα από τις δράσεις του ΤΕΒΑ, η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας υποστηρίζει συνολικά
περί τις 13.000 ωφελούμενα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και
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περιλαμβάνονται στους πίνακες ωφελούμενων της Κ.Σ. Π.Ε. Ηλείας, οι οποίοι
επικαιροποιούνται κάθε μήνα.
Το Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων ή/ και την παροχή βασικής υλικής
συνδρομής στους απόρους και συνδυάζεται με Συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην
κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
Ειδικά, το πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος περιλαμβάνει:
Ι. Τρόφιμα: Στους ωφελούμενους παρέχονται τρόφιμα, ανάλογα σε ποσότητα με τον αριθμό
των μελών της ωφελούμενης μονάδας. Στους αστέγους παρέχονται έτοιμα γεύματα μέσω
συσσιτίων.
ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή: Στους ωφελούμενους παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού ανά
ωφελούμενη μονάδα, είδη προσωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα μέλη της ωφελούμενης
μονάδας, ρουχισμός, βρεφικά και παιδικά είδη. Στους αστέγους παρέχονται ρουχισμός και είδη
προσωπικής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.
ΙΙΙ. Συνοδευτικά Μέτρα: Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
προβλέπονται Συνοδευτικά Μέτρα, με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Οι δαπάνες που
συνδέονται με τα Συνοδευτικά Μέτρα αποτελούν κατ’ αποκοπή δαπάνες που ανέρχονται σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής δαπάνης προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής.
Οι Επικεφαλείς Εταίροι/Δικαιούχοι κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης, σχεδιάζουν και υλοποιούν
Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα με το προφίλ, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των
ωφελουμένων. Ενδεικτικά συνοδευτικά μέτρα είναι τα εξής:
 Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και
κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά/ ωφελούμενους.
 Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ.).
 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε
ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα).
 Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά
ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά).
 Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).
 Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική
πρόσβαση, κ.α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016
– Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» ανέρχεται σε 3.146.574,05 €. Η επιλεξιμότητα των
δαπανών των παραπάνω ενεργειών προσδιορίζεται από το «Σύστημα Διαχείρισης» του Ε.Π.
ΕΒΥΣ, τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος και την υπ. αριθ. πρωτ.
Δ23/οικ.49681/3647/05-11-2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α
ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης περιλαμβάνεται και η υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων έως
του ποσού 179.235,24 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων:
 Συνοδευτικά Μέτρα συνολικής δαπάνης έως του ποσού 156.100,00 € θα υλοποιηθούν
μέσω της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.:410078/4873/20-12-2018 Προγραμματικής Σύμβασης που
έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας /Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
και εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας.
 Συνοδευτικά Μέτρα συνολικής δαπάνης έως του ποσού 23.135,24 € θα υλοποιηθούν
από την ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας μέσω ανάθεσης και
σύμβασης που θα υπογραφεί με ανάδοχο με αποδεδειγμένη εμπειρία στους κρίσιμους
τομείς του έργου, μέσω της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.
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1.4. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης
συνοδευτικών μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 –
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD).
Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή υπηρεσίες σχετικά με την
οριστικοποίηση των επιμέρους στοιχείων σχεδιασμού, την οργάνωση και την υλοποίηση των
δράσεων:
 Δράση 1: «Ανακαλύπτουμε και Στηρίζουμε τις Παιδικές Δεξιότητες»,
 Δράση 2: «Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν»,
 Δράση 3: «Οι Εξερευνητές του Νου».
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 23.135,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ (24%) και κατανέμεται ανά δράση ως εξής:
Δράση 1: «Ανακαλύπτουμε και Στηρίζουμε τις Παιδικές Δεξιότητες»

11.225,00 €

Δράση 2: «Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν»

4.810,00 €

Δράση 3: «Οι Εξερευνητές του Νου»

7.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ:

23.135,00 €

Ο προϋπολογισμός του έργου βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 093/8 και
συγκεκριμένα την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ με Κ.Α. 2016ΣΕ09380026 της οποίας το
φυσικό και οικονομικό αντικείμενο παρατάθηκε με την υπ’ αριθ. Δ13/οικ./8039/197/20-02-2019
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:



Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος
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.
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Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Αρχή
Διαχείρισης: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις φυσικών ή
και νομικών, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή σχετικών με το αντικείμενο του Έργου
υπηρεσιών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και
καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016).
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση έργων συναφών με το
προκηρυσσόμενο, καθώς και ομάδα έργου αποτελούμενη από στελέχη με εμπειρία στην
υλοποίηση συναφών έργων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα 4 και 5 της
παρούσας.
Σε περίπτωση μετατροπής/ συγχώνευσης/ απορρόφησης επιχειρήσεων, στην εμπειρία θα
συνυπολογίζονται και τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης με την αρχική της μορφή.
4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Οι προσφέροντες πρέπει κατ' ελάχιστον να παρουσιάσουν τεκμηριωμένη εμπειρία στα
ακόλουθα πεδία (συσσωρευτικά):
1. Στο σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και
προγραμμάτων διαφόρων μορφών, όπως σεμινάρια, workshops, βιωματικά εργαστήρια
κ.λπ.
2. Στην υλοποίηση έργων που περιλαμβάνουν τη δημιουργία εντύπων φυλλαδίων ή/και
οδηγών (υπηρεσίες επιμέλειας περιεχομένου, σχεδιασμού μακέτας και εκτυπώσεων).
3. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επικοινωνιακού σχεδίου στο πλαίσιο Πράξεων
συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ ή/και από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, ο προσφέρων θα πρέπει κατά την τελευταία δεκαετία
(2010-2019) να έχει εκτελέσει σωρευτικά:
1. τουλάχιστον μία (1) σύμβαση σχετική με το σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και
υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων διαφόρων μορφών, όπως
σεμινάρια, workshops, βιωματικά εργαστήρια κ.λπ.
2. τουλάχιστον μία (1) σύμβαση σχετική με την υλοποίηση έργων που περιλαμβάνουν τη
δημιουργία εντύπων φυλλαδίων ή/και οδηγών (υπηρεσίες επιμέλειας περιεχομένου,
σχεδιασμού μακέτας και εκτυπώσεων).
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3. τουλάχιστον μία (1) σύμβαση που περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση
επικοινωνιακού σχεδίου στο πλαίσιο Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ ή/και από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ).
Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την κατάθεση Πίνακα Έργων συναφούς
αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο, τα οποία έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη
δεκαετία.
Ο Πίνακας Έργων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα που
παρατίθεται στο άρθρο 6 «Σύνταξη Προσφορών» της παρούσας.
5. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό
στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτική υλοποίηση του έργου. Τα στελέχη της
Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε υπηρεσίες/ έργα ίδιου ή
συναφούς αντικειμένου με αυτά που αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφή.
Αναλυτικά, η ομάδα έργου του αναδόχου - εμπειρογνώμονα θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα παρακάτω στελέχη:
Υπεύθυνος Έργου:
Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο συντονισμό – διαχείριση και στην
υλοποίηση έργων ή πράξεων συναφούς αντικειμένου (σύμφωνα με την απαιτούμενη
εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της
παρούσας) από την θέση του Υπευθύνου Έργου.
Μέλη της Ομάδας Έργου:










Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην υποστήριξη φορέων του
ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε έργα/δράσεις συμβουλευτικής και
επικοινωνίας.
Απόφοιτος ΑΕΙ/ ΤΕΙ με εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων/δράσεων
κοινωνικού περιεχομένου και εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης(-ων) Πράξης(-εων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Απόφοιτος ΑΕΙ Ψυχολόγος ή Κοινωνιολόγος ή άλλης συναφούς ειδικότητας με
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο σχεδιασμό ή/και συντονισμό ή/και υλοποίηση σωρευτικά
δράσεων που απευθύνονται σε παιδιά (αναφέρονται ενδεικτικά: συμβουλευτική,
ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση κ.λπ.), καθώς και δράσεων κοινωνικού
περιεχομένου που απευθύνονται σε ενήλικες (ενδεικτικά: συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική
στήριξη, ενδυνάμωση κ.λπ.).
Γραφίστας/ρια με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη δημιουργία ηλεκτρονικού ή έντυπου
επικοινωνιακού υλικού ή/και οδηγών στο πλαίσιο διαχείριση οικονομικού αντικειμένου
Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ ή/και από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
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Ο Υπεύθυνος Έργου ηγείται της ομάδας έργου και έχει την ευθύνη παρακολούθησης και
αποτελεσματικής διαχείρισης του έργου. Ο υπεύθυνος και η ομάδα έργου παρέχει τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του στην Αναθέτουσα Αρχή και παραδίδει
ενδιάμεσες εκθέσεις παρακολούθησης όποτε τους ζητηθεί.
Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών του
Αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του νομικού/ φυσικού προσώπου που υποβάλλει την
προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει
συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται
τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Αντικατάσταση του Υπευθύνου ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης
μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σε
περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης. Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου
δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του
οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τουλάχιστον 45 ημέρες
πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.
6. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και
υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη
μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική
διατύπωση.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή:
Α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία
συμμετέχουν
(β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:
i. Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού.
ii. Δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία

έκδοσης

απόφασης

κοινής

ή

ειδικής

εκκαθάρισης

των

ανωτέρω

νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
iii. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
iv. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
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v. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/8-8-2016).
vi. Δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
vii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της
οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
viii. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 5 της παρούσας πρόσκλησης.
ix. Οι προσφορές ισχύουν για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών.
x. Είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.
2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα-δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο:


Αντίγραφο του ΦΕΚ σύστασης ή καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, κατά
περίπτωση

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο:


Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση των διαχειριστών κάθε Συμμετέχοντος
στην Πρόσκληση, με τα οποία:


εγκρίνεται η από κοινού με τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά)
εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο, το ποσοστό
συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της
ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν,
μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφόσον αυτό
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.



Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.



Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά
για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση
που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικό πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η
εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη
πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κλπ.).

Β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει ενυπόγραφα τα στοιχεία της
Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και επίσης:
1. Αναλυτικό εταιρικό προφίλ για τα νομικά πρόσωπα, με αναφορά στα:


Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης του διαγωνιζόμενου.



Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του διαγωνιζόμενου (νομική μορφή, εύρος
δραστηριοτήτων, τεχνική υποδομή).
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Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του διαγωνιζόμενου: αντικείμενο,
προϊόντα, υπηρεσίες, βασικό πελατολόγιο.

2. Αναλυτικό πίνακα συναφών έργων σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα:
Α/
Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣ
Α ΑΡΧΗ /
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Σ

ΠΡΟΥΠ/
ΛΟΓΙΣΜΟ
Σ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝ
Ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩ
Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΜΕΡ.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Σ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ ΤΥΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

3. Σύντομη περιγραφή της δομής διοίκησης που θα εφαρμόσει ο υποψήφιος αν αναδειχθεί
Ανάδοχος, της προσέγγισης και μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου της Πρόσκλησης,
καθώς και τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης αποκλίσεων από τον
υποψήφιο (10 σελίδες max).
4. Πίνακα ομάδας έργου (με αναφορά των βασικών στελεχών που θα απασχοληθούν στο
έργο) με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΝΩΣΗΣ /
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΈΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ
ΈΡΓΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ1

5. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έργου (όπως αυτή
περιγράφεται στον Πίνακα ομάδας έργου) συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά απόδειξης
των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σπουδών και
αποδεικτικών τεκμηρίωσης εμπειρίας). Σε περίπτωση στελέχωσης της ομάδας έργου με
εξωτερικούς συνεργάτες (μη μόνιμα στελέχη), ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει
επίσης Υπεύθυνη Δήλωση κάθε εξωτερικού συνεργάτη, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του, όπου θα δηλώνει ότι:
i.

έχει ενημερωθεί για το αντικείμενο και τους όρους παροχής των υπηρεσιών της
παρούσας πρόσκλησης,

ii.

αποδέχεται τη συμμετοχή του στην ομάδα έργου του υποψηφίου αναδόχου.

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/ Καλής εκτέλεσης για την απόδειξη εμπειρίας ή οποιοδήποτε
άλλο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου στην
υλοποίηση συναφών δράσεων (βλ. άρθρο 4 «Ελάχιστες Απαιτήσεις Τεχνικής Επάρκειας»).
1 Ιδιοκτήτης-Μέτοχος / Έμμισθο προσωπικό / Εξωτερικός συνεργάτης
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Γ) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς
και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄.
Συγκεκριμένα για κάθε μία από τις τρεις (3) δράσεις, αλλά και για το σύνολο των υπηρεσιών της
παρούσας πρόσκλησης θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α) η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ.,
β) η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας να μην υπερβαίνει
τις 23.135,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που η συνολική τιμή του συνόλου των υπηρεσιών με ΦΠΑ υπερβαίνει την
προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
Η συνολική τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας με ΦΠΑ θα λαμβάνεται
υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών με κριτήριο της χαμηλότερη τιμή.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και η κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και η κράτηση ποσοστού 0,06% επί της αξίας, υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή
Εξάρτησης Προδικαστικών Προσφύγων) και κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί των νομίμων
κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν
διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης καθώς και της Σύμβασης (εάν απαιτείται), συμμορφώνονται
με τις νέες διατάξεις.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερεις (4) μήνες υπολογιζόμενοι από την επομένη
της τελευταίας ημέρας κατάθεσης προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι τρείς επιμέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις :
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» για την
«Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες
Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή
Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150)
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
β) «ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» .
Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον
ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
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εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της
Αναθέτουσας Αρχής με την παρακάτω διαδικασία:
Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί. Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν
θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα συνεχίσουν με το άνοιγμα των «Τεχνικών
προσφορών».
Εφόσον, οι Τεχνικές προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται στην
παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συνεχίσει η διαδικασία με το άνοιγμα των
«Οικονομικών προσφορών». Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές θα
απορρίπτονται.
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των δράσεων της υπό ανάθεση
υπηρεσίας.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το αρμόδιο τμήμα της Π.Δ.Ε. θα υποβάλει όλα τα
στοιχεία, στην Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κατακύρωση του
αποτελέσματος και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
Η κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος εναπόκειται στη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης
έναντι όσων θα λάβουν μέρος, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καρποφορήσει.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει
προσφορά, εφόσον τούτο κρίνεται επισφαλές για την Περιφέρεια.
Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση, στην οποία
επισυνάπτεται σχέδιο Σύμβασης. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήψη
έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για
την υπογραφή της Σύμβασης.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών, μετά από σχετική ειδοποίηση,
τα παρακάτω δικαιολογητικά :
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1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη., τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.
o

o

o
o

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι
σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σχετικά με την ισχύ των ανωτέρω δικαιολογητικών :
o

Το απόσπασμα του ποινικού μητρώου θεωρείται έγκυρο εφόσον φέρει ημερομηνία
έκδοσης εντός τριών (3) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής τους εκ
μέρους του προσωρινού αναδόχου.
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o

Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση
που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για
την οποία ζητείται.

o

Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη
ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να
είναι σε ισχύ, του κράτους εγκατάστασης. Στο ανωτέρω πιστοποιητικό του οικείου
Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

αντίστοιχου

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο
Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση) του εκπροσώπου του κάθε συμμετέχοντα,
όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.),
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως
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με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι
κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινά από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την οριστική
παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και την υπογραφή των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής.
Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του φυσικού αντικειμένου
της σύμβασης το ανώτερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της.
10. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δ/νση ΟικονομικούΔημοσιονομικού Ελέγχου από συγκεκριμένο ΚΑΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση
και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών/δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπής παραλαβής.
Η αμοιβή του αναδόχου συνδέεται με την υποβολή των παραδοτέων και καταβάλλεται
τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους Δράσης του Έργου και την παραλαβή των
αντίστοιχων παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας ως εξής:


Δράση 1: Ανακαλύπτουμε και Στηρίζουμε τις Παιδικές Δεξιότητες,



Δράση 2: Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν,



Δράση 3: Οι Εξερευνητές του Νου.

11. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή
να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού ήτοι 24-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου Πύργου, Μανωλοπούλου 47.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤA ΗΛΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47 (Διοικητήριο), Ταχ. Κώδικας: 27131, Πύργος.
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση, παρουσία των
ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν στις 24-07-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.,
στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί της
οδού Μανωλοπούλου 47, Τ.Κ 27131, και συγκεκριμένα στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών
της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ.
1667/2019 (ΑΔΑ : Ω8ΒΜ7Λ6-9Μ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου
των κεντρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο Διοικητήριο, στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. στη διεύθυνση :
www.pde.gov.gr.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης θα παρέχονται από την κα.
Αλεξάνδρα Στασινούλια, Υπεύθυνη Πράξης ΤΕΒΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Φαρμάκων και
Φαρμακείων Π.Ε. Ηλείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.
Ηλείας
της
Περιφέρειας
Δυτικής
Ελλάδας,
τηλ.
26213-60471,
e-mail:
astasinoulia@ilia.pde.gov.gr, κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ.– 14.30 μ.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.

ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ
Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης συνοδευτικών
μέτρων της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.
Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή υπηρεσίες σχετικά με την
οριστικοποίηση των επιμέρους στοιχείων σχεδιασμού, την οργάνωση και την υλοποίηση των
παρακάτω δράσεων:
Δράση 1: «Ανακαλύπτουμε και Στηρίζουμε τις Παιδικές Δεξιότητες»
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση θα αφορά παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και ενημέρωσης για την ενδυνάμωσηυποστήριξη παιδιών ωφελούμενων του ΤΕΒΑ 5-8 ετών, καθώς και την υποστήριξη των
γονέων τους, σε θέματα πρώιμης ανίχνευσης και υποστήριξης δεξιοτήτων ομιλίας, λόγου και
επικοινωνίας. Πρόκειται για μία δράση με επίκεντρο το παιδί (παιδοκεντρική αντίληψη) που
στοχεύει να ενδυναμώσει και να αναδείξει τις παιδικές δεξιότητες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Με δεδομένο ότι δεξιότητες ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας και κοινωνικοί παράγοντες
συσχετίζονται με την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού, και δυνητικά με την μαθησιακή του πορεία
είναι σημαντικό για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, να υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, πρώιμης
ανίχνευσης, στήριξης και αυτοεκτίμησης με στόχο την συμβολή στην εξασφάλιση ισότιμων
ευκαιριών που, μεταξύ άλλων, δρουν αντισταθμιστικά στις κοινωνικές ανισότητες που
προκαλούνται λόγω της οικονομικής κρίσης.
Η Δράση θα έχει στόχο την ανίχνευση δεξιοτήτων αλλά και δυσκολιών ομιλίας, λόγου και
επικοινωνίας, την ενδυνάμωση, την ψυχοκοινωνική στήριξη και την ανάπτυξη παιδοκεντρικής
αντίληψης.
Ωφελούμενοι: 1.800 ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, παιδιά ηλικίας 5-8 ετών και οι γονείς/κηδεμόνες τους.
Ειδικότερα:
 600 οικογένειες θα λάβουν το έντυπο ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και καθοδήγησης σε
θέματα παιδικών δεξιοτήτων που θα παραχθεί μέσω της Δράσης.
 40 παιδιά και έως 80 γονείς/κηδεμόνες θα λάβουν υπηρεσίες σφαιρικής ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης (συμβουλευτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών, κοινωνικής
προσέγγισης της οικογένειας και ενίσχυσης θετικών δεσμών) από εξειδικευμένους
επιστήμονες (κοινωνικοί λειτουργοί/ψυχολόγοι/λογοθεραπευτές κ.λπ.).
 300 ωφελούμενοι γονείς θα παρακολουθήσουν την ενημερωτική ημερίδα και τη συζήτηση
που θα ακολουθήσει.
Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω:
i.
Βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά, που θα περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες,
όπως κεραμική και ζωγραφική (προβολικές τεχνικές για την ενίσχυση της έκφρασης και της
θετικής προσέγγισης), ή θεατρικό παιχνίδι ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες όπως η
μουσικοκινητική σε περίπτωση αντίστοιχης εναλλακτικής πρότασης από τον ανάδοχο και με
τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής). Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν επίσης τις
τεχνικές του διαλόγου και του παιχνιδιού.
ii.
Συνεδριών συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης για παιδιά και για
γονείς/κηδεμόνες.
iii.
Ημερίδες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων με παράλληλες
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iv.
v.

δραστηριότητες (έκθεση παιδικών τεχνουργημάτων, παιδική παράσταση).
Έκδοση φυλλαδίου για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παροχή πρακτικών
συμβουλών και τεχνικών σε θέματα ανίχνευσης και ενίσχυσης παιδικών δεξιοτήτων.
Ενέργειες προβολής και προσέλκυσης ωφελούμενων της Δράσης.

Τόπος υλοποίησης:
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλους και εύκολα προσβάσιμους χώρους για την υλοποίηση των
παραπάνω δραστηριοτήτων στις πόλεις του Πύργου και της Αμαλιάδας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Βιωματικά Εργαστήρια
Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας πάντα τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, θα παρέχει το
αναλυτικό περιεχόμενο, και θα διαθέσει επιστημονικούς συνεργάτες/ εκπαιδευτές κατάλληλων
ειδικοτήτων (ενδεικτικά: λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
καλλιτέχνες), χώρους και εξοπλισμό για την υλοποίηση οκτώ (8) βιωματικών εργαστηρίων (4
εργαστήρια στην Αμαλιάδα και 4 εργαστήρια στον Πύργο).
Ειδικότερα, θα σχηματιστούν από δύο (2) group παιδιών των είκοσι (20) ατόμων στην Αμαλιάδα και
στον Πύργο. Κάθε group παιδιών θα παρακολουθήσει δύο (2) θεματικά εργαστήρια διαφορετικού
αντικειμένου (π.χ. 1 θεματικό εργαστήρι κεραμικής και 1 θεματικό εργαστήρι ζωγραφικής το κάθε
group).
Tα θεματικά εργαστήρια θα περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες, όπως κεραμική και
ζωγραφική (προβολικές τεχνικές για την ενίσχυση της έκφρασης και της θετικής προσέγγισης), ή
θεατρικό παιχνίδι ή άλλες παρόμοιες δραστηριότητες όπως η μουσικοκινητική σε περίπτωση
αντίστοιχης εναλλακτικής πρότασης από τον ανάδοχο, χωρίς να αλλοιώνεται ο σκοπός της δράσης
και με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν επίσης τις
τεχνικές του διαλόγου και του παιχνιδιού.
Η διάρκεια κάθε θεματικού εργαστηρίου θα είναι δύο (2) ώρες.
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου για την υλοποίηση των Βιωματικών Εργαστηρίων περιλαμβάνουν
αναλυτικά:
 Εξασφάλιση επιστημονικού προσωπικού /εκπαιδευτών.
 Οριστικοποίηση αναλυτικού περιεχομένου κάθε εργαστηρίου.
 Εξασφάλιση χώρων υλοποίησης των εργαστηρίων και κατάλληλη σήμανση – διαμόρφωση.
 Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής για την διεξαγωγή των εργαστηρίων.
 Ενημέρωση-κινητοποίηση υποψήφιων ωφελούμενων για συμμετοχή στη Δράση.
 Υποδοχή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων ωφελούμενων και καθορισμός κριτηρίων
επιλογής σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τις διαθέσιμες
θέσεις της Δράσης.
 Συντονισμός και οργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων με κεραμική, ζωγραφική
διάλογο, παιχνίδι.
 Διαχείριση υποδοχής και καθοδήγηση των συμμετεχόντων στη Δράση.
 Τήρηση λίστας συμμετεχόντων, εξυπηρέτηση συμμετεχόντων και παροχή πληροφόρησης –
ενημέρωσης.
 Φωτογραφική κάλυψη των επιμέρους δραστηριοτήτων.
 Παροχή χυμού, νερού και σνακ στους ωφελούμενους.
Ατομική Συμβουλευτική (συνεδρίες)
Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει τη στελέχωση της Δράσης με επιστήμονες κατάλληλων ειδικοτήτων
(ενδεικτικά: λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ή άλλη συναφής
ειδικότητα) που θα συνεργαστούν διατομεακά και με οργανωμένο τρόπο, προσεγγίζοντας παιδιά 46 ετών δικαιούχων ΤΕΒΑ και τους γονείς/ κηδεμόνες τους, με σκοπό να συμβάλλουν με προτάσεις
για την θετική συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Στόχος της προσέγγισης είναι η αξιολόγηση της ομιλίας, του λόγου και της επικοινωνίας ώστε σε
ένα πρώτο στάδιο να σχεδιαστούν δράσεις στήριξης των παιδικών δεξιοτήτων. Οι αξιολογήσεις θα
πλαισιώνονται από συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη των γονέων/
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κηδεμόνων.
Θα πραγματοποιηθούν ογδόντα (80) ατομικές συνεδρίες σε παιδιά (40 στην Αμαλιάδα και 40
στον Πύργο), οι οποίες θα έχουν στόχο:
1. Ανίχνευση δυσκολιών ομιλίας, λόγου και επικοινωνίας ασκήσεις ανάπτυξης.
2. Λήψη λογο-κοινωνικού ιστορικού από ειδικούς επιστήμονες (ενδεικτικά Λογοθεραπευτές/
Κοινωνικούς Λειτουργούς/ Ψυχολόγους/ Κοινωνιολόγους), αξιολόγηση καταγραφή αναγκών
των ωφελούμενων.
3. Αξιολόγηση rapid tests με χρήση ICT (τεστ) και προβολική ζωγραφική σε παιδιά 4- 6 ετών
και εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων για ενίσχυση δεξιοτήτων. Συμβουλευτική
κατεύθυνση.
4. Αξιολόγηση γνωσιακών δυσκολιών και δεξιοτήτων.
Αντιστοίχως, θα πραγματοποιηθούν ογδόντα (80) ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής
Καθοδήγησης Γονέων (40 στην Αμαλιάδα και 40 στον Πύργο, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του
παιδιού στις ανωτέρω διαδικασίες).
Η Διάρκεια κάθε συνεδρίας μπορεί να διαφοροποιείται ανά ωφελούμενο. Ωστόσο δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των 30 λεπτών. Μαζί με τη διαδικασία πριν (προετοιμασία) και μετά (αξιολόγηση,
απολογισμός) της συνεδρίας, το κάθε στέλεχος συμβουλευτικής υπολογίζεται ότι θα αφιερώνει
συνολικά 1 ανθρωποώρα ανά συνεδρία.
Ο συνολικός αριθμός συνεδριών που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος θα είναι 160 (μία συνεδρία
αξιολόγησης για κάθε παιδί και μία συμβουλευτικής καθοδήγησης/ ενδυνάμωσης για τους γονείς
κηδεμόνες του). Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες ώρες συνεδριών λόγω μη
προσέλευσης ωφελούμενων που έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στη Δράση, οι υπόλοιπες
ώρες θα σε νέους ωφελούμενους που θα προστεθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης.
Ημερίδα/ κεντρική εκδήλωση όπου θα γίνει παρουσίαση αποτελεσμάτων και γενική συζήτηση με
τη συμμετοχή γονέων ωφελούμενων του ΤΕΒΑ και γενικού κοινού. Θα πραγματοποιηθούν δύο (2)
ημερίδες, μία στον Πύργο και μία στην Αμαλιάδα.
Για την υλοποίηση της κάθε εκδήλωσης ο Ανάδοχος θα παρέχει:
 Ενοικίαση χώρου εκδήλωσης.
 Σχεδιασμός κεντρικής εκδήλωσης.
 Εξασφάλιση κατ’ ελάχιστο τεσσάρων (4) ομιλητών, όπου περιλαμβάνονται και δαπάνες
μετακίνησης και έξοδα ομιλητή, όπου απαιτείται.
 Δημιουργικός σχεδιασμός ταυτότητας εκδήλωσης.
 Βασικός Οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
 Φωτογραφική κάλυψη όλης της εκδήλωσης.
 Διαχείριση υποδοχής ομιλητών και συμμετεχόντων (2 άτομα).
 Καταγραφή συμμετεχόντων (παρουσιολόγιο).
 Προσωπικό εκδήλωσης.
 Διαχείριση ροής εκδήλωσης.
 Διάλειμμα (Καφές/Χυμός/Νερό/Σνακ για 150 άτομα).
 Πρόγραμμα Εκδήλωσης A4.
 Σήμανση - διαμόρφωση χώρου.
Συνεχή συνεργασία καθ’ όλη την διάρκεια με τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό που
συμμετέχουν στη δράση.
Υποστήριξη υλοποίησης παράλληλων εκδηλώσεων:
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό, συντονισμός και διαχείριση παράλληλων δραστηριοτήτων
που θα πραγματοποιούνται την ημέρα της κεντρικής εκδήλωσης (ημερίδας) σε Πύργο και Αμαλιάδα
και οι οποίες περιλαμβάνουν:
1. Έκθεση κεραμικής ή/και ζωγραφικής κ.λπ. με έργα των παιδιών που συμμετείχαν στα
βιωματικά εργαστήρια.
2. Παιδική παράσταση Καραγκιόζη ή παντομίμα ή θέατρο κ.λπ.
Στόχος των παράλληλων εκδηλώσεων είναι να διασφαλιστεί υψηλή και αποτελεσματική συμμετοχή
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των ωφελούμενων αξιοποιώντας σύγχρονες βιωματικές διαδικασίες.

Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπου
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια των κειμένων, τη δημιουργία μακέτας και την εκτύπωση
εντύπου με θεματολογία σχετική με τις παιδικές δεξιότητες, αξιοποιώντας υλικό που θα παρέχει η
Αναθέτουσα Αρχή και οι επιστημονικοί συνεργάτες-εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην Δράση.
Προδιαγραφές:
 12σέλιδο έντυπο τελικής διάστασης Α5 (κλειστό) σε 150 γρ. illustration ή velvet χαρτί,
4χρωμης εκτύπωσης offset με βιβλιοδεσία καρφίτσα
 600 τεμάχια
Επικοινωνία – δημοσιότητα και προσέλκυση ωφελούμενων της Δράσης:
 Δημιουργικός σχεδιασμός ταυτότητας εκδήλωσης και επικοινωνιακού υλικού για όλα τα
μέσα και χρήσεις (τίτλος, moto, πρόσκληση, πρόγραμμα, αφίσα, καταχωρήσεις κ.α.).
 Μετάφραση και δημιουργία μακέτας της αφίσας στην αγγλική γλώσσα με σκοπό να
αξιοποιηθεί για την προβολή των δράσεων της Πράξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 Έντυπη ενημέρωση σχετικά με τη Δράση με τίτλο «Ανακαλύπτουμε και Στηρίζουμε τις
Παιδικές Δεξιότητες» (Μακέτα & Εκτύπωση φυλλαδίου Α5 3000 τμχ), το οποίο θα μοιραστεί
από τους Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης μέσω των διανομών τροφίμων ή και με
άλλους τρόπους σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 Εκτύπωση & αποστολή κατ’ ελάχιστο 100 έντυπων προσκλήσεων (συνολικά για τις 2
ημερίδες).
 Εκτύπωση Αφίσας 50 τμχ. (συνολικά για Πύργο και Αμαλιάδα) και τοποθέτηση σε σημεία
συγκέντρωσης των υποψήφιων ωφελούμενων και στους χώρους υλοποίησης της Δράσης.
 Έντυπες καταχωρήσεις (τουλάχιστον 8, 4 για τις δραστηριότητες-εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στον Πύργο και 4 για τις αντίστοιχες της Αμαλιάδας) και αποστολή
Δελτίου Τύπου πριν, κατά την διάρκεια και μετά την Δράση σε τοπικούς φορείς και ΜΜΕ.
 Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (τουλάχιστον 8, 4 για τις δραστηριότητες-εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στον Πύργο και 4 για τις αντίστοιχες της Αμαλιάδας).
 Facebook campaign (για τις δραστηριότητες Πύργου και Αμαλιάδας αντίστοιχα).
 Αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων - email campaign (για τις δραστηριότητες Πύργου
και Αμαλιάδας αντίστοιχα).
 2 Roll up banners εκδήλωσης.

Δράση 2: «Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν»
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η Δράση περιλαμβάνει επιμόρφωση και ενδυνάμωση για τους φροντιστές ηλικιωμένων και χρονίως
πασχόντων, βιωματικό εργαστήριο και ψυχοκοινωνική στήριξη με συμβουλευτική καθοδήγηση των
άτυπων κυρίως (π.χ. συγγενών) αλλά και των τυπικών φροντιστών των χρονίως ασθενών ή των μη
αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων λόγω ηλικίας.
Ειδικότερα, οι κεντρικές θεματικές της δράσης αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια μη
αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων ειδικότερα σε θέματα κατοικίας, διατροφής κ.λπ., την ενημέρωση
για την αναγνώριση και αντιμετώπιση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, την ενημέρωση σε
διαδικαστικά θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε δομές κοινωνικής φροντίδας και τα
δικαιώματα των χρονίως πασχόντων καθώς και η γνωριμία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Προγράμματος «I-CARE» που διατίθεται σε τέσσερις (4) γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και
ιταλικά) και μέσω της οποίας είναι διαθέσιμο δωρεάν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ενδυνάμωσης
δεξιοτήτων τυπικών και άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων. Σκοπός της
δράσης είναι η ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε οριζόντιες δεξιότητες όπως επικοινωνία,
δεξιότητες ζωής (life skills) στην διαχείριση των συγκρούσεων (κύρια του άτυπου φροντιστή με τον
ασθενή) και στην αποφυγή της εργασιακής εξουθένωσης των τυπικών και άτυπων φροντιστών.
Η συμμετέχοντες θα λάβουν επιμόρφωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την εκτίμηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ/ FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

ΑΔΑ: 6ΚΥΛ7Λ6-19Γ

19PROC005295189 2019-07-18

πιθανοτήτων για επιδείνωση συμπτωμάτων, την κατανόηση της σημαντικότητας της υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους διαβίωσης και στη διατροφή. Η μακροχρόνια φροντίδα υγείας
βιβλιογραφικά επιβαρύνει περισσότερο τα άτομα / τις οικογένειες με χαμηλότερο οικονομικό
επίπεδο τα οποία και αναλαμβάνουν τα ίδια την παροχή άτυπης φροντίδας ηλικιωμένων και
χρονίως πασχόντων.
Ωφελούμενοι:
 Συμμετέχοντες στις πρωινές εκπαιδευτικές-ενημερωτικές δραστηριότητες χρονίως
πάσχοντες ασθενείς, ηλικιωμένοι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ (ηλικίας 55+) και τυπικοί και
άτυποι φροντιστές τους και λοιπό κοινό: 60 ωφελούμενοι.
 Συμμετέχοντες στην απογευματινή ημερίδα (ευρύ κοινό): 100 ωφελούμενοι.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της Δράσης θα παραχθεί φυλλάδιο ειδικής θεματολογίας το οποίο θα
διανεμηθεί σε 2.500 ωφελούμενους.
Η Δράση θα υλοποιηθεί μέσω:
i.
Workshop ενημέρωσης, εκμάθησης, υποστήριξης, τα οποία θα απευθύνονται στους
τυπικούς και άτυπους φροντιστές μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων.
ii.
Ημερίδας ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, η οποία θα απευθύνεται σε
φροντιστές, σε ηλικιωμένους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους
(ευρύ κοινό).
Τόπος υλοποίησης:
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλο και εύκολα προσβάσιμο χώρο για την υλοποίηση των
παραπάνω δραστηριοτήτων στην πόλη του Πύργου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Workshop ενημέρωσης, εκμάθησης, υποστήριξης
Περιλαμβάνεται εκπαίδευση – ενημέρωση για τους (τυπικούς και άτυπους) φροντιστές χρονίως
πασχόντων και μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, η οποία θα διαρκέσει επτά (7) ώρες και θα
περιλαμβάνει την εξής θεματολογία:
 Υγιεινή και ασφάλεια στην κατοικία.
 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 Αλλεργίες – Μέτρα Πρόληψης Προφύλαξης στους Ευπαθείς Πληθυσμούς.
 Ενημέρωση – Διάχυση Προγράμματος «i-care». Ενημέρωση για ηλεκτρονική πλατφόρμα
(κ.λπ.).
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στο σχεδιασμό, συντονισμό και
διαχείριση δραστηριοτήτων ενημέρωσης, εκμάθησης, υποστήριξης, οι οποίες σύμφωνα με τον
προγραμματισμό της ΠΔΕ διακρίνονται σε τέσσερις επιμέρους τομείς:
1. Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους φροντιστές μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων.
Απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον ενός επιστημονικού συνεργάτη/ εκπαιδευτή.
Διάρκεια: 4 εκπαιδευτικές ώρες. Θεματολογία:
 Υγιεινή και ασφάλεια στην κατοικία.
 Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.
 Αλλεργίες – Μέτρα Πρόληψης Προφύλαξης στους Ευπαθείς Πληθυσμούς.
 Ενημέρωση – Διάχυση Προγράμματος «i-care». Ενημέρωση για ηλεκτρονική
πλατφόρμα (κ.λπ.).
2. Ενημέρωση το πρόγραμμα «Ι CARE », ηλεκτρονική πλατφόρμα που εντάσσεται στους
Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και μέσω διαδικτυακού μαθήματος (MOOC),
προσφέρεται σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά), με στόχο την
εκπαίδευση και κατάρτιση πιστοποιημένων και μη φροντιστών, καθώς και μελών
/οργανώσεων και συλλόγων ασθενών. Διάρκεια: 1 ώρα.
3. Βιωματικό Εργαστήρι ενδυνάμωσης των άτυπων κυρίως φροντιστών (π.χ. συγγενών)
αλλά και των τυπικών φροντιστών των χρονίως πασχόντων, με ενεργή συμμετοχή των
ωφελούμενων. Η δράση περιλαμβάνει role playing ( αντιστροφή ρόλων) για την κατανόηση
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της ψυχολογικής κατάστασης τους πάσχοντος, την εκμάθηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και
στοχεύει στην απόκτηση επικοινωνιακών τακτικών προσέγγισης του ασθενούς. Απαιτείται η
απασχόληση τουλάχιστον ενός επιστημονικού συνεργάτη. Συνολική διάρκεια: 1 ώρα.
4. Ομαδική Συνεδρία ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των
άτυπων κυρίως φροντιστών (π.χ. συγγενών), αλλά και των τυπικών φροντιστών.
Απασχόληση ενός επιστημονικού συνεργάτη. Απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον ενός
επιστημονικού συνεργάτη. Συνολική διάρκεια: 1 ώρα.
Η παραπάνω θεματολογία μπορεί να τροποποιηθεί/ εξειδικευθεί από τον Ανάδοχο, χωρίς να
αλλοιώνεται ο σκοπός της δράσης και πάντα μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του Αναδόχου και με
τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε δικαιούχους ΤΕΒΑ καθώς
και σε παρευρισκόμενους.
Για την οργάνωση και υλοποίηση του πρώτου μέρους της δράσης, ο Ανάδοχος θα παρέχει:
 Διαχείριση – συντονισμό εργασιών, προγραμματισμό και οργάνωση συναντήσεων με τα
εμπλεκόμενα μέρη, τα στελέχη και τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΠΔΕ και τους
συνεργαζόμενους φορείς.
 Εξασφάλιση παρουσίας κατάλληλων επιστημονικών συνεργατών-εισηγητών (τουλάχιστον
4).
 Εξασφάλιση εύκολα προσβάσιμου χώρου εκδήλωσης. Σήμανση & κατάλληλη διαμόρφωση
χώρου καθισμάτων κ.λπ.
 Βασικός Οπτικοακουστικός εξοπλισμός.
 2 Roll up banners εκδήλωσης.
 Καφές/Χυμός/Νερό/Σνακ ανά συμμετέχοντα (60 άτομα)
 Γραφική ύλη ανά συμμετέχοντα (60 άτομα)
 Φωτογραφική κάλυψη όλης της εκδήλωσης
 Γραμματειακή υποστήριξη (2 άτομα). Διαχείριση υποδοχής ομιλητών και συμμετεχόντων.
Καταγραφή συμμετεχόντων (παρουσιολόγιο).
 Διαχείριση ροής εκδήλωσης
 Πρόγραμμα Εκδήλωσης A4
 Συνεχή συνεργασία καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης με τα στελέχη και το επιστημονικό
προσωπικό της ΠΔΕ, τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό των συνεργαζόμενων
φορέων με την ΠΔΕ για την υλοποίηση της δράσης.
Ημερίδας ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης.
Η ημερίδα αποτελεί το δεύτερο μέρος της δράσης και θα έχει συμπληρωματικότητα με το πρώτο
μέρος που θα έχει ήδη προηγηθεί. Η ημερίδα απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και άπτεται
σημαντικών ζητημάτων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια κατοικίας - τροφίμων, την ενημέρωση
για την αναγνώριση και αντιμετώπιση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, τη διαφώτιση σε
διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις δομές κοινωνικής φροντίδας και τα δικαιώματα των χρονίως
πασχόντων καθώς και τη γνωριμία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος «I-CARE»
που διατίθεται σε τέσσερις (4) γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά) και μέσω της
οποίας είναι διαθέσιμο δωρεάν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ενδυνάμωσης δεξιοτήτων τυπικών
και άτυπων φροντιστών.
Στο πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε δικαιούχους ΤΕΒΑ καθώς
και σε παρευρισκόμενους.
Οι εργασίες της κεντρικής εκδήλωσης-ημερίδας θα έχουν εκτιμώμενη διάρκεια 3 περίπου ωρών.
Για την οργάνωση και υλοποίηση του δεύτερου μέρους της δράσης, ο Ανάδοχος θα παρέχει :
 Διαχείριση – συντονισμό εργασιών, προγραμματισμό και οργάνωση συναντήσεων με τα
εμπλεκόμενα μέρη, τα στελέχη και τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΠΔΕ και τους
συνεργαζόμενους φορείς.
 Εξασφάλιση παρουσίας κατάλληλων επιστημονικών συνεργατών-εισηγητών (τουλάχιστον
4).
 Εξασφάλιση εύκολα προσβάσιμου χώρου εκδήλωσης. Σήμανση & κατάλληλη διαμόρφωση
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χώρου καθισμάτων κ.λπ.
Βασικός Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
2 Roll up banners εκδήλωσης.
Καφές/Χυμός/Νερό/Σνακ ανά συμμετέχοντα (100 άτομα)
Γραφική ύλη ανά συμμετέχοντα (100 άτομα)
Φωτογραφική κάλυψη όλης της εκδήλωσης
Γραμματειακή υποστήριξη (2 άτομα). Διαχείριση υποδοχής ομιλητών και συμμετεχόντων.
Καταγραφή συμμετεχόντων (παρουσιολόγιο).
Διαχείριση ροής εκδήλωσης
Πρόγραμμα Εκδήλωσης A4
Συνεχή συνεργασία καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης με τα στελέχη και το επιστημονικό
προσωπικό της ΠΔΕ, τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό των συνεργαζόμενων
φορέων για την υλοποίηση της δράσης.

Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπου
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια των κειμένων, τη δημιουργία μακέτας και την εκτύπωση
εντύπου με θεματολογία σχετική με την φροντίδα ηλικιωμένων και μη αυτοεξυπηρετούμενων
ατόμων (ενδεικτικά: θέματα πρόληψης υγείας ή πρόληψης πτώσεων, πρακτικές συμβουλές για
φροντιστές ενηλίκων ηλικιωμένων χρόνιων πασχόντων με Parkinson, άνοια, γνωσιακές διαταραχές
κ.α.), αξιοποιώντας υλικό που θα παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή και οι επιστημονικοί συνεργάτεςεκπαιδευτές που συμμετέχουν στη Δράση.
Προδιαγραφές:
 12σέλιδο έντυπο τελικής διάστασης Α5 (κλειστό) σε 150 γρ. illustration ή velvet χαρτί,
4χρωμης εκτύπωσης offset με βιβλιοδεσία καρφίτσα
 2500 τεμάχια
Επικοινωνία – δημοσιότητα και προσέλκυση ωφελούμενων της Δράσης:
 Δημιουργικός σχεδιασμός ταυτότητας εκδήλωσης και επικοινωνιακού υλικού για όλα τα
μέσα και χρήσεις (τίτλος, moto, πρόσκληση, πρόγραμμα, κ.α.)
 Έντυπη ενημέρωση (φυλλάδιο) σχετικά με τη Δράση με τίτλο «Ανακαλύπτουμε και
Στηρίζουμε τις Παιδικές Δεξιότητες» (Μακέτα & Εκτύπωση φυλλαδίου Α5 1500 τμχ).
 Εκτύπωση & αποστολή 40 έντυπων προσκλήσεων προς φορείς, ιδρύματα και
επαγγελματίες του κλάδου.
 Εκτύπωση Αφίσας 50 τμχ και τοποθέτηση σε σημεία συγκέντρωσης των υποψήφιων
ωφελούμενων και στους χώρους υλοποίησης της Δράσης.
 Έντυπες καταχωρήσεις (τουλάχιστον 4) και αποστολή Δελτίου Τύπου πριν, κατά την
διάρκεια και μετά την Δράση σε τοπικούς φορείς και ΜΜΕ.
 Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (τουλάχιστον 4).
 Facebook campaign (για τις δραστηριότητες Πύργου και Αμαλιάδας αντίστοιχα).
 Αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων - email campaign.
 Παραγωγή Σκηνικών 1ης εκδήλωσης/workshop (1 backdrop, 2 banners, σημάνσεις).
 Παραγωγή Σκηνικών 2ης εκδήλωσης/Ημερίδα (1 backdrop, 2 banners, σημάνσεις).

Δράση 3: «Οι Εξερευνητές του Νου»
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Δράση απευθύνεται σε παιδιά 10-14 ετών και έχει συνολική διάρκεια περίπου ένα μήνα.
Περιλαμβάνει μία αρχική αξιολόγηση με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο και εν συνεχεία
συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες με σκοπό να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα χαρίσματα,
ταλέντα, δεξιότητες ή ικανότητες που διαθέτουν, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους και σε
συνδυασμό με τον εμπλουτισμό γνώσεων να διευκολύνει να αναδυθεί και να αναδειχθεί το
δυναμικό τους, ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό.
Επειδή η ανθρώπινη ευφυία δεν συνδέεται με το κοινωνικό και οικονομικό status και η έγκαιρη
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αναγνώριση ενός χαρισματικού παιδιού οδηγεί στην καλύτερη και πληρέστερη ανάδειξη και
αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του, θεωρούμε αναγκαίο να απευθυνθούμε στα παιδιά των
απόρων οικογενειών με στόχο την αναγνώριση, την ανάδειξη και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
τους.
Θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό φορέα
που έχει αναπτύξει μεθοδολογία και εργαλεία για την αξιολόγηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων
ικανοτήτων των παιδιών.
Ωφελούμενοι: 60 παιδιά ηλικιών 10-14 ετών.
Η Δράση περιλαμβάνει:
i.
Αρχική αξιολόγηση με τεστ ευφυΐας
ii.
Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες (βιωματικά εργαστήρια)
iii.
Συμμετοχή σε σεμινάριο φωτογραφίας
iv.
Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής
Τόπος υλοποίησης:
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλο και εύκολα προσβάσιμο χώρο για την υλοποίηση των
παραπάνω δραστηριοτήτων στην πόλη του Πύργου (2 group) και της Αμαλιάδας (1 group).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αρχική αξιολόγηση – ΤΕΣΤ
Η αρχική αξιολόγηση των ωφελούμενων παιδιών θα πραγματοποιηθεί με κάποιο από τα διαθέσιμα
ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ ευφυΐας) που χρησιμοποιούνται για την εύρεση του Δείκτη
Νοημοσύνης (I.Q.). Ο Ανάδοχος θα πρέπει για το σκοπό αυτό να επιλέξει και να συνεργαστεί με
κάποιον από τους φορείς που έχουν αναπτύξει σχετικές μεθοδολογίες και εργαλεία αξιολόγησης και
διαθέτουν τις απαιτούμενες κατά περίπτωση αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις.
Θα δημιουργηθούν 3 γκρουπ των 20 παιδιών, 10-12 ετών και 13-14 ετών, τα οποία θα
αξιολογηθούν με βάση τα αποτελέσματα τα οποία είναι εμπιστευτικά.
Οι απαντήσεις που θα δοθούν θα αξιολογηθούν από τους εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγοι
ή κοινωνικοί λειτουργοί) που θα εμπλακούν στην υλοποίηση της Δράσης.
Το τεστ αξιολόγησης θα έχει συνολική διάρκεια μίας ώρας.
Για την υλοποίηση των αξιολογήσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει:
 Εξασφάλιση 2 εκπαιδευτών/εποπτών (ανά ομάδα των 20 ατόμων).
 Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου, καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ΔΕΗ, καθαριότητας
χώρου.
 Γραφική ύλη και εποπτικό υλικό (ανά μαθητή).
 Συνεργασία με φορέα που παρέχει σχετικές υπηρεσίες και εργαλεία αξιολόγησης.
Ομαδική δραστηριότητα (εργαστήρια)
Όλα τα παιδιά, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και ανάδειξης των δεξιοτήτων
τους, θα παρακολουθήσουν 2 εκπαιδευτικά προγράμματα με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων.
Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν 3 group των 20 ατόμων και κάθε group θα συμμετάσχει σε 8 ωριαίες
συνεδρίες (4 για κάθε πρόγραμμα).
Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν 4 συνεχόμενα Σάββατα. Τα ωφελούμενα παιδιά θα
παρακολουθούν κάθε φορά μαθήματα συνολικά 2 ωρών (από 1 ώρα το κάθε πρόγραμμα).
Τα προγράμματα που θα παρακολουθήσουν θα εξειδικευτούν από την Ανάδοχο και τους
επιστημονικούς συνεργάτες που θα απασχολήσει, σε συνεργασία πάντα με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ενδεικτικό περιεχόμενο:
Α. 1ο Εργαστήριο (1 ώρα/ εβδομάδα):
Το περιεχόμενου του πρώτου εργαστηρίου θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα
Αρχή και προτείνεται να έχει ως βασικό εργαλείο την τέχνη, με σκοπό τη ανάπτυξη της
δημιουργικότητας και της φαντασίας που οδηγεί στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με με
ευφάνταστο και καινοτόμο τρόπο. Στόχος του εργαστηρίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των χαρισματικών παιδιών.
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Θα πρέπει να ακολουθηθεί μία βιωματική σύγχρονη διαδικασία που μπορεί να περιλαμβάνει
αυτοσχεδιασμούς, performancewriting, roleplaying, χοροθεραπεία και άλλες τεχνικές που
λειτουργούν απελευθερωτικά για τα παιδιά, ενεργοποιώντας την κριτική σκέψη και τον ψυχισμό
τους.
Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και
τον κόσμο γύρω τους, να καλλιεργούν τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, την ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων, τη συμβολική σκέψη, να απελευθερώνουν τον συναισθηματικό τους κόσμο,
να μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν όλα τα εκφραστικά τους μέσα και τέλος να
αποκτούν αυτοεκτίμηση, να βελτιώνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και να αναπτύσσουν το
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.
Β. 2ο Εργαστήριο (1 ώρα/ εβδομάδα):
Το περιεχόμενου του δεύτερου εργαστηρίου θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα
Αρχή και προτείνεται να εστιάζει στην ανάπτυξη του λόγου, του λογικού συλλογισμού και της
κριτικής σκέψης.
Θα πρέπει να ακολουθηθούν κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές που θα εκπαιδεύουν τα παιδιά
στην αποκωδικοποίηση και επανα-κωδικοποίηση μηνυμάτων και εννοιών, και θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να σκέφτονται και να εκφράζονται συνθετικά. Στόχος του
εργαστηρίου είναι, με όχημα το παιχνίδι και την κινητοποίηση των αισθήσεων, να ενεργοποιήσει
την λειτουργική μνήμη, την δημιουργική σκέψη, τον συντονισμό και κατ’ επέκταση τον λογικό
συλλογισμό των παιδιών.
Εν κατακλείδι, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου, μέσω της παιδοκεντρικής πολυαισθητηριακής
προσέγγισης, θα πρέπει να συμβάλλουν στον εντοπισμό και στη δημιουργία μοτίβων στον λεκτικό
συλλογισμό , στην συγκέντρωση προσοχής και βελτίωση της λειτουργικής μνήμης, στην βελτίωση
των παιδικών - εφηβικών γνωσιακών – κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγωγικά να συμβάλλουν με
θετικότητα στις μαθησιακές ικανότητες, στην αυτοεκτίμηση και στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των
συμμετεχόντων.
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων οι γονείς θα λάβουν την αξιολόγηση για το σύνολο
των δεξιοτήτων των παιδιών.
Για την υλοποίηση των εργαστηρίων ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει:
 Οριστικοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 Εξασφάλιση του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού.
 Εξασφάλιση 2 επιστημονικών συνεργατών/εποπτών ανά εργαστήριο.
 Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου, καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιών, ΔΕΗ, καθαριότητας
χώρου.
 Διοικητική υποστήριξη δράσης από ανάδοχο
 Τήρηση λίστας συμμετεχόντων, εξυπηρέτηση συμμετεχόντων και παροχή πληροφόρησης –
ενημέρωσης.
 Φωτογραφική κάλυψη της δράσης.
 Σήμανση – διαμόρφωση χώρου
 Διάλειμμα (χυμός/νερό/σνακ ανά ωφελούμενο)
Σεμινάριο ψηφιακής φωτογραφίας
Τα ωφελούμενα παιδιά θα παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο ψηφιακής φωτογραφίας, το
περιεχόμενου του οποίου θα εξειδικευθεί από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα
Αρχή.
Ειδικότερα, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο σε 3 group των 20 ατόμων. Η διάρκεια
του σεμιναρίου θα είναι 3 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία 2 εκπαιδευτών.
Ενδεικτικό περιεχόμενο:
H φωτογραφία ως αφηγηματικό μέσο. Εισαγωγή και διαχείριση φωτογραφιών στον υπολογιστή. Η
κίνηση στη φωτογραφική εικόνα, έκφραση και αποτύπωση συναισθημάτων στη φωτογραφική
εικόνα, δημιουργία ιστορίας. Το χιούμορ στη φωτογραφία, όπως το αντιλαμβάνονται τα παιδιά και
οι έφηβοι και κοινωνικός προβληματισμός και δημιουργία κοινωνικών ιστοριών.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των παιδιών και των εφήβων (ωφελούμενων ΤΕΒΑ), με
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τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης της δημιουργικότητας τους. Η
φωτογραφία αποτελεί μία σύγχρονη γλώσσα, ένα σημαντικό μέρος του λόγου καθώς αφενός
συνιστά ένα εργαλείο για την παραγωγή –ενίσχυση του περιγραφικού & αφηγηματικού λόγου,
αφετέρου είναι μια ξεχωριστή δημιουργική μη λεκτική επικοινωνία όπου τα παιδιά και οι έφηβοι
ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να ενισχύσουν την αντίληψή τους και να
διερευνήσουν τις δυνατότητες εικαστικής και κοινωνικής έκφρασης τους.
Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι τα παιδιά και οι έφηβοι διαθέτουν μια μοναδική οπτική
αντίληψη, έναν έμφυτο ενθουσιασμό σχετικά με τη χρήση της φωτογραφίας και της τεχνολογίας. Η
ιδιαίτερη περιέργεια για τον κόσμο που τους περιβάλλει συνδυάζεται με την επιθυμία να τον
συλλάβουν οπτικά και να τον απεικονίσουν. Καθώς η εικόνα στις μέρες μας είναι ευρέως
διαδεδομένη, το σεμινάριο ψηφιακής φωτογραφίας συνιστά ένα όχημα σε ένα ταξίδι γνώσης και
δημιουργικότητας στον γοητευτικό κόσμο της φωτογραφίας.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, μέσα από τα τρίωρα σεμινάρια, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τις βασικές
τεχνικές ψηφιακής φωτογραφίας, προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Επιπλέον, μέσα από την
συζήτηση, στόχος θα είναι να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση, η ικανότητα δηλαδή να κατανοούν τα
συναισθήματα του άλλου, που βοηθά στην θετική συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. H τέχνη
της φωτογραφίας έχει το προνόμιο της γρήγορης διαδικασίας και του άμεσου αποτελέσματος, και
ως παιδαγωγικό μέσο αποτελεί όχι μόνο ένα μέσο αποτύπωσης του εσωτερικού τους κόσμου αλλά
και καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων. Τέλος, οι ειδικοί συνεργάτες- εκπαιδευτές που θα διαθέσει ο
Ανάδοχος θα δώσουν στα παιδιά συμβουλές για την ενίσχυση της παρατηρητικότητας
συμβάλλοντας στην διαδικασία δημιουργικής και κριτικής σκέψης για την διευκόλυνση της ομαλής
ανάπτυξης και κοινωνικοποίησής τους.
Για την υλοποίηση του σεμιναρίου ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει:
 Οριστικοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
 2 Ειδικευμένους Συνεργάτες- Εκπαιδευτές που θα απασχοληθούν σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης των τρίωρων σεμιναρίων (σύνολο 9 ώρες)
 Διάλειμμα (χυμός/νερό/σνακ ανά ωφελούμενο)
 Σεμιναριακό υλικό ανά ωφελούμενο. Υλικό για φωτογραφίες. Παραγωγή κολάζ
φωτογραφιών. Μικρό εγχειρίδιο με απλές συμβουλές.
 Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου. Τηλεπικοινωνίες, ΔΕΗ,
καθαριότητα χώρου.
 Εξασφάλιση απαραίτητου εξοπλισμού (οθόνες, projector, ήχος, φωτισμός κ.α.)
 Διοικητική υποστήριξη δράσης από ανάδοχο
 Τήρηση λίστας συμμετεχόντων, εξυπηρέτηση συμμετεχόντων και παροχή πληροφόρησης –
ενημέρωσης.
 Φωτογραφική κάλυψη της δράσης.
 Σήμανση – διαμόρφωση χώρου
 Διάλειμμα (αναψυκτικά, χυμοί, κέικ, νερό, κλπ.)
Σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπου
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια των κειμένων, τη δημιουργία μακέτας και την εκτύπωση
εντύπου με θεματολογία σχετική με την ανάπτυξη δεξιοτήτων για παιδιά 10-14 ετών αξιοποιώντας
υλικό που θα παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή και οι επιστημονικοί συνεργάτες-εκπαιδευτές που
συμμετέχουν στη Δράση.
Προδιαγραφές:
 12σέλιδο έντυπο τελικής διάστασης Α5 (κλειστό) σε 150 γρ. illustration ή velvet χαρτί,
4χρωμης εκτύπωσης offset με βιβλιοδεσία καρφίτσα
 1000 τεμάχια
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Επικοινωνία – δημοσιότητα και προσέλκυση ωφελούμενων της Δράσης:
 Δημιουργικός σχεδιασμός ταυτότητας εκδήλωσης και επικοινωνιακού υλικού για όλα τα
μέσα και χρήσεις (τίτλος, moto, πρόσκληση, πρόγραμμα, κ.α.)
 Έντυπη ενημέρωση (φυλλάδιο) σχετικά με τη Δράση (Μακέτα & Εκτύπωση φυλλαδίου Α5
1000 τμχ).
 Εκτύπωση Αφίσας 50 τμχ. και τοποθέτηση σε σημεία συγκέντρωσης των υποψήφιων
ωφελούμενων και στους χώρους υλοποίησης της Δράσης.
 Έντυπες καταχωρήσεις (τουλάχιστον 4) και αποστολή Δελτίου Τύπου πριν, κατά την
διάρκεια και μετά την Δράση σε τοπικούς φορείς και ΜΜΕ.
 Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις (τουλάχιστον 6).
 Facebook campaign.
 Αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων - email campaign.
 Παραγωγή Σκηνικών εκδηλώσεων/εργαστηρίων/σεμιναρίων (1 backdrop, 3 banners,
σημάνσεις).
Ο ανάδοχος του έργου «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της Πράξης
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και
Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ
5000150) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση των
προδιαγραφών υλοποίησης όπως προσδιορίζονται από το «Σύστημα Διαχείρισης» του Ε.Π. ΕΒΥΣ,
τον
Οδηγό
Εφαρμογής
του Προγράμματος
και
την
υπ. αριθμ.
πρωτοκόλλου
Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ
1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.
Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γνώση της μελέτης με τίτλο «ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ» (Παραδοτέο 1, Αύγουστος 2018) η οποία
εκπονήθηκε από την REMACO A.E. για λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ. του
ΤΕΒΑ και η οποία αποτελεί στην ουσία το βασικό πλαίσιο για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας ή μη
των Συνοδευτικών Μέτρων των Πράξεων ΤΕΒΑ.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παρακολούθηση της υλοποίησης του
έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, ανά δράση, φάκελο
παραδοτέων τα οποία πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης με τα παρακάτω
περιεχόμενα:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ : (προσαρμόζονται ανάλογα με τη φύση κάθε δράσης)
• Ενδιάμεση και Απολογιστική Έκθεση με συνοπτική περιγραφή της δράσης
• Ενημέρωση ωφελούμενων για συμμετοχή στις επιμέρους ενέργειες της Δράσης. Ενδεικτικά:
λίστα τηλεφωνικής επικοινωνίας, report αποστολής SMS, ανακοινώσεις και φυλλάδια που
μοιράστηκαν στις διανομές τροφίμων κ.λπ.
• Αποδεικτικά δημοσιότητας – αποδελτίωση (Δελτία τύπου, δημοσιεύσεις, print screen social
media, κ.λπ.)
• Αιτήσεις συμμετοχής των ωφελούμενων
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Διαδικασία επιλογής και λίστα επιλεγέντων και επιλαχόντων
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποιημένης δράσης με τα αναφορά στις επιμέρους
δραστηριότητες κάθε δράσης
Παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο (πρωτότυπο) με τους συμμετέχοντες στην δράση
Παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο (πρωτότυπο) με συνεργάτες/ στελέχη και εθελοντές
Πρακτικά συνεδριών
Πρόγραμμα εκδήλωσης/ Flyer
Πρόσκληση - Λίστα προσκεκλημένων - Αποδεικτικά αποστολής πρόσκλησης (e-mail)
Αποδεικτικά μίσθωσης χώρου (όπου απαιτείται).
Αποδεικτικά για τα κόστη φιλοξενίας των ομιλητών σε ημερίδες (αν υπάρχουν)
Αποδεικτικά λοιπών δαπανών υλοποίησης (σε περίπτωση που απαιτούνται για τεκμηρίωση
υψηλού κόστους)
Επικοινωνία με εταίρους και Αρχή Διαχείρισης (σχετικά με τη δράση)
Παρουσιάσεις εισηγητών & Εκπαιδευτικό υλικό
Φωτογραφίες (ικανός αριθμός): στιγμιότυπα από εισηγητές, ωφελούμενους, σήμανση
χώρου, γραμματεία – υποδοχή, κ.λπ.
Αφίσες (δείγμα 3 τμχ)
Αποδεικτικά τοποθέτησης αφισών (φωτογραφίες)
Banners (πρωτότυπα)

Το σύνολο των παραδοτέων παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική (επεξεργάσιμη μορφή).

Δηλώνω ότι συμφωνώ δεσμεύομαι για την παροχή των προσφερόμενων
υπηρεσιών με τους όρους και προδιαγραφές της Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και της παρούσας προσφοράς μου.

Πύργος, …………………. 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ………………………………………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ………………………………………………………………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.

: ………………………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ………………………………………………………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………………………………………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της
Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες
και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ηλείας» (κωδ. ΟΠΣ 5000150)
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), ως ακολούθως:

Α.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
1

«Ανακαλύπτουμε και Στηρίζουμε τις
Παιδικές Δεξιότητες»

2

«Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν»

3

«Οι Εξερευνητές του Νου»

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η συνολικά προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τα 23.135,24 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πύργος, …………………. 2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ/ FEAD
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

