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ΑΔΑ: 6ΑΡΦΟΡΡΓ-ΙΓΞ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη,26 Φεβρουαρίου 2021
Αριθμ. πρωτ.:οικ.736

ΘΕΜΑ: Απόφαση προκήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του
έργου «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου:
“Κοινωνική καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις
περιφέρειες ADRION” (Social Innovation for integrated health CARE of ageing
population in ADRION Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας
INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020» προϋπολογισμού
92.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
β. του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
γ. του Ν.4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
δ. της υπ’ αριθμ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής
Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/04-02-98)
ε. της υπ’ αριθμ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των
ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-02-98)
στ. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το θεσμικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε.
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3. Το από 02-12-2020 (αριθμ. πρωτ. ΠΤΑ ΚΜ 4111/2020) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
Επικεφαλής Εταίρου σχετικά με την αποδοχή του έργου από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020.
4. Την με αριθμ. 94/2020 (11η Συνεδρίαση/17-12-2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΤΑ ΚΜ (ΑΔΑ: ΩΦΚΣΟΡΡΓ-ΣΤΒ), με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή υλοποίησης από το
ΠΤΑ ΚΜ του έργου «Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in
ADRION Regions» (Κοινωνική καινοτομία για ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη του
γηράσκοντος πληθυσμού στις περιφέρειες ADRION) με ακρωνύμιο SI4CARE, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG V-B
Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014- 2020».
5. Την από 27-01-2021 σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής
Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION
Programme 2014-2020 και του Επικεφαλής Εταίρου του εγκεκριμένου έργου «Social Innovation
for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions».
6. Το εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο του έργου «Social Innovation for integrated health CARE of ageing
population in ADRION Regions» καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον
προϋπολογισμό του εν λόγω έργου
7. Την με αριθμ. 16/2021 (2η συνεδρίαση/19-02-2021) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΤΑ ΚΜ για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
«Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική
καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις περιφέρειες
ADRION” (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION
Regions), με ακρωνύμιο “SI4CARE”
8. Την καταγραφή του αιτήματος (ΑΔΑΜ: 21REQ008157234) και την έγκριση (ΑΔΑΜ:
21REQ008177413) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ.
9. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α)Την προκήρυξη Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου
«Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την υλοποίηση δράσεων του έργου: “Κοινωνική
καινοτομία για την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας ηλικιωμένων στις περιφέρειες ADRION”
(Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions), με
ακρωνύμιο “SI4CARE”
Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης: εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες εκατό ενενήντα τρία ευρώ
και πενήντα πέντε λεπτά (74.193,55€) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24% δηλαδή δεκαεπτά
χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (17.806,45 €), συνολικά ενενήντα δύο χιλιάδες
ευρώ (92.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Το ποσό της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει
να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία του, όπως αυτή αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΜΟΝΑΔΑ/
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΘΡΟ- ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
(€)
ΠΟΜΗΝΕΣ
(€)
(€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€)

Παραδοτέο Α.1 (ACT1.1. βάσει
Τεχνικού Δελτίου) Αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης
και των προοπτικών ανάπτυξης
στο τομέα της κοινωνικής
καινοτομίας στη φροντίδα
υγείας ηλικιωμένων στην
περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.

2,5

3.225,81

774,19

4.000,00

10.000,00

Παραδοτέο Α.2 (ACT2.1 βάσει
τεχνικού δελτίου) Αξιολόγηση
περιπτώσεων εφαρμογής
κοινωνικής καινοτομίας στη
φροντίδα υγείας ηλικιωμένων
στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.

12

3.225,81

774,19

4.000,00

48.000,00

Παραδοτέο Α.3 (ACT3.3 βάσει
τεχνικού δελτίου) Σχέδιο
Δράσης εφαρμογής κοινωνικής
καινοτομίας στη φροντίδα
υγείας ηλικιωμένων στην
περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

5

3.225,81

774,19

4.000,00

20.000,00
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Παραδοτέο Β (ACT 1.3 βάσει
τεχνικού δελτίου) – Πέντε (5)
Εξαμηνιαίες Εκθέσεις με
αναφορά στις παρασχεθείσες
υπηρεσίες του Αναδόχου σχετικά
με την υποστήριξη της Δράσης
ACT1.3 που αφορά το
σχεδιασμό, τη διαχείριση και το
συντονισμό λειτουργίας του
Ζωντανού Εργαστηρίου (Living
Lab) μεταξύ των εταίρων του
έργου SI4CARE (D.T1.3.1), τη
διασύνδεσή του με σχετικά
τοπικά περιφερειακά δίκτυα του
εταιρικού σχήματος του έργου
(D.T1.3.2) και τη διασύνδεσή του
με την πλατφόρμα που θα
δημιουργηθεί από τον αρμόδιο
εταίρο και με άλλες πλατφόρμες
και δίκτυα/living labs (D.T1.3.3).
Παραδοτέο Γ.1 (ACT1 βάσει
τεχνικού δελτίου) Σχέδιο
Δράσης
Δημοσιότητας/Επικοινωνίας

Περιλαμβάνεται στα παραπάνω Παραδοτέα

1

1.209,68

290,32

1.500,00

1.500,00

Παραδοτέο Γ.2 (ACT3 και ΑCT4
βάσει τεχνικού δελτίου) Αναφορά
παρασχεθεισών υπηρεσιών για την
προώθηση του έργου SI4CARE
μέσω του Διαδικτύου και των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

1

2.419,35

580,64

3.000,00

3.000,00

Δράση Γ.3 (ACT2 βάσει τεχνικού
δελτίου) Σχεδιασμός και
Παραγωγή Προωθητικού Υλικού

1

1.612,90

387,10

2.000,00

2.000,00

Παραδοτέο Γ.4 Μετάφραση
Παραδοτέου ACT3.2Εκπόνηση
κοινής Στρατηγικής για την
Κοινωνική καινοτομία στη
φροντίδα υγείας γηράσκοντος
πληθυσμού / Elaboration of shared
strategy for Social Innovation in
healthcare services for ageing
population του έργου από τα
αγγλικά στα ελληνικά

1

2.016,13

483,87

2.500,00

2.500,00
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Παραδοτέο Γ.5 (ACT5 βάσει
τεχνικού δελτίου) Αναφορά
παρασχεθεισών υπηρεσιών για τη
Διοργάνωση Τελικής
Ημερίδας/Συνεδρίου του έργου

1

4.032,26

967,74

ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00

5.000,00

92.000,00

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ. 54655, ΤΗΛ. 2310 403000, www.rdfcm.gr.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του αρ. 2 παρ. 1 περ.
3 του Ν. 4412/2016 , ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης – Υποτομέας ΟΤΑ και η κύρια
δραστηριότητα της είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών (ΟΤΑ).
i.ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ
Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΠΤΑ ΚΜ.
(Πληροφορίες: Χρυσάνθη Κισκίνη, τηλ: 2310 403 074, e-mail: c.kiskini@rdfcm.gr)
ii. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ελεύθερη, άμεση, πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού μετά την με ηλεκτρονικό τρόπο,
αποστολής παρέχεται:


Στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), όπου θα δημοσιευθεί
ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός.



Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).



Στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Α.Κ.Μ www.rdfcm.gr. στην διαδρομή : ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

iii. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με το
άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών
ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικής φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης. Οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης και που είναι
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εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων η παραπάνω
απαίτηση πρέπει να καλύπτεται από κάθε μέλος της.
iv. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη δηλαδή την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μμ, στην Ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα
36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
v. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση των προσφορών και η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει ηλεκτρονικά, τη Δευτέρα
22 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 πμ, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.1
της ΤΤ 736 Διακήρυξης, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με: 1. Την
Προκήρυξη της Σύμβασης, 2. Την παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-V), 3. Τις συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις
που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά, 4. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της
διακήρυξης).
vi. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Σε περίπτωση προσφυγής κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι: α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με
ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως, (γ) δέκα (10) ημερών από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης. Οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της Αρχής
εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών, για την οποία επίσης παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες:
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198,
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης, Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ. κωδικός: 18233, Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr Τηλέφωνο: +30 213214116, Διεύθυνση στο
διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr.
Β) Την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης του θέματος: δηλαδή του τεύχους Διακήρυξης και
των συνημμένων σε αυτό παράρτημα (I-V) όπως αναφέρονται στο εδάφιο v της παρούσας
απόφασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
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ΑΔΑ: 6ΑΡΦΟΡΡΓ-ΙΓΞ

Η Προϊσταμένη

Ο Διευθυντής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του ΠΤΑ ΚΜ

Χρυσάνθη
Κισκίνη

Κωνσταντίνος
Τερτιβανίδης

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Συνημμένα
Διακήρυξη ΤΤ 736, Παραρτήματα I-V
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