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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διακήρυξης  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  κάτω  των  ορίων  με  τίτλο  «Συνοδευτικές  Δράσεις
Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. Π.Ε. Βοιωτίας ετών 2018-2019», με προϋπολογισμό εξήντα τέσσερις
χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (64.250,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π. Ε. Βοιωτίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των
ορίων  για  παροχή  συνοδευτικών  Μέτρων/Δράσεων  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού
αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (ενηλίκων, εφήβων και
παιδιών) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τέσσερις χιλιάδες
διακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (64.250,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 

Αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων με στόχο την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενων του
ΤΕΒΑ, (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βοιωτίας.

Συνοδευτικό Μέτρο Συνοδευτική Υπηρεσία
Μονάδα

Μέτρησης
Ποσότητα

Α/Α Τίτλος Α/Α Τίτλος

M.0
Αρχική οργάνωση και

σχεδιασμός
υλοποίησης του Έργου

Σ.Υ.0.1.
Κατ’ αποκοπή:

Έκθεση Οργάνωσης
και σχεδιασμού

Αριθμός
Εκθέσεων

1

Μ.1

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης
και κοινωνικής ένταξης
ειδικών ομάδων (πλην

παιδιών)

Σ.Υ.1.1. Ατομική
Συμβουλευτική

Αριθμός
συνεδριών 300

Σ.Υ.1.2. Εκδηλώσεις
Ημερίδες

Αριθμός
εκδηλώσεων 1

Μ.2 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης
και κοινωνικής ένταξης

Σ.Υ.2.1. Ατομική
Συμβουλευτική

Αριθμός
συνεδριών

180
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παιδιών

Μ.3
Διατροφικές συμβουλές
(και συμβουλές υγιεινής

διατροφής)

Σ.Υ.3.1. Ατομική
Συμβουλευτική

Αριθμός
συνεδριών 650

Σ.Υ.3.2. Εκδηλώσεις
Ημερίδες

Αριθμός
εκδηλώσεων 1

Μ.4

Συμβουλές διαχείρισης
οικογενειακού

προϋπολογισμού και
συμβουλευτική

επιχειρηματικότητας

Σ.Υ.4.1.
Ατομική

Συμβουλευτική
Αριθμός

συνεδριών 165

Μ.5
Δημοσιότητα

Συνοδευτικών Μέτρων

Σ.Υ.5.1. Έντυπη Ενημέρωση Αριθμός
εντύπων

16

Σ.Υ.5.2. Έντυπες
Καταχωρήσεις

Αριθμός
καταχωρήσεων

6

Σ.Υ.5.3. Ηλεκτρονικές
καταχωρήσεις

Αριθμός
καταχωρήσεων

16

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι
της διακήρυξης. 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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. 

Κριτήρια Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Εγγύηση συμμετοχής 

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  κατατίθεται  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού δύο τοις
εκατό (2%) στην εκτιμώμενη αξία προ Φ.Π.Α. ήτοι 1.036,30 €.

Χρόνος, τόπος, γλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών 

α)  Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την   23 / 09 / 2022 και ώρα 23:59. 
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
γ) Νόμισμα: Ευρώ (€). 
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο: 08/09/2022. 
Ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των  δικαιολογητικών  Συμμετοχής  –Τεχνικών  προσφορών  :  η
26/09/2022 και ώρα 10:00 π.μ. 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr

Χρόνος ισχύος των προσφορών 
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31/12/2022. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου
της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

Χρηματοδότηση 

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το  Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωδ. ΣΑ 2018ΣΕ09380041. 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα πλαίσια της Πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 –
ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  Π.Ε.  ΒΟΙΩΤΙΑΣ»  η  οποία  έχει  ενταχθεί  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 854/23-07-2018 του Γενικού Γραμματέα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΩΛΖΕΟΞ7Φ-0ΚΡ) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5029609 και τις υπ’αριθ.839
οικ./2-10-2019  (ΑΔΑ:ΩΕΟ6ΟΞ7Φ-ΑΓ6),  568  οικ./24-4-2020  (ΑΔΑ:91Ξ8ΟΞ7Φ-Κ1Μ),  476  οικ.
26-3-2021(ΑΔΑ:ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ) & 1039 οικ. 03-09-2021 (6Ξ0ΡΟΞ7Φ-Ε5Θ) τροποποιήσεις αυτής.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και την Ελλάδα

Προδικαστική Προσφυγή 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Η διαδικασία, οι προθεσμίες άσκησης της προδικαστικής προσφυγής γίνονται σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στα άρθρα 361, 362, 363, 364, 365, 366 και 367 του Ν.4412/2016. 

Δημοσιότητα 

Το  πλήρες  κείμενο  της  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) στις 08/09/22 και έλαβε ΑΔΑΜ : 22PROC011212696
Η παρούσα Περίληψη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
και  στον  ελληνικό  τύπο.  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 168817, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
Η  παρούσα  Περίληψη  και  η  Διακήρυξη  θα  καταχωρηθούν  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.pste.gov.gr, στην διαδρομή : Θέλω να Δώ Προκηρύξεις.
Τα  αιτήματα για  συμπληρωματικές  πληροφορίες  –  διευκρινίσεις επί  των εγγράφων  του διαγωνισμού
(διακήρυξη κ.λπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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