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Προς  
Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση σε ειδικό 
συνεργάτη-συντονιστή για την εκτέλεση υπηρεσιών συντονισμού του 
προγράμματος «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών 
για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017» , με απευθείας 
ανάθεση, ποσού 2.170,00 € 
CPV 79411000-8  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 
 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει 
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.5145/14.11.2019 εισήγηση και την υπ. αριθµ. Α.Δ.Σ 
285/2019 (ΑΔΑ: 78ΠΛ4691ΗΩ-ΞΥΩ), για ανάθεση σε ειδικό συνεργάτη-συντονιστή 
για την εκτέλεση υπηρεσιών συντονισμού του προγράμματος «Επιχορήγηση των 
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του 
νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017». Η 
ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και θα γίνει με τη 
διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Προέδρου με κριτήριο κατακύρωσης με 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά μόνο 
βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.  
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.170 € με τον Φ.ΠΑ 24%.  
Αναλυτικά : 
Κατόπιν ένταξης του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος 
Στυλιανός» στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων 
αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017» με την 
υπ’αριθμ.37874/16.05.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ω2ΛΔ465ΧΘ7-5ΦΥ), βάσει της πρόσκλησης με αρ.πρωτ.31630/28.06.2018 του 
Υπουργείου Εσωτερικών-Γεν.Δ/νση οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης & 
ανάπτυξης πολιτικής-Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής-Τμήμα 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 117-Ν.4547/2018 Α’ 102) και του Π.Δ.99/2017 (Α’ 141),  θα πρέπει να 
προβούμε στην ανάθεση σε ειδικό συνεργάτη-συντονιστή (πολιτικό μηχανικό) για 
την εκτέλεση υπηρεσιών συντονισμού του προγράμματος «Επιχορήγηση των Δήμων 
και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών 



βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου 
θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017» 
Αντικείμενο της υπηρεσίας, αποτελεί η υποστήριξη του Ιδρύματος στον 
προγραμματισμό και υλοποίηση των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν με την 
επιχορήγηση που έχει εγκριθεί στο Ν.Π.Δ.Δ από το Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των 
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων 
δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του 
νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017». 
Συγκεκριμένα, ο συντονιστής θα εξουσιοδοτηθεί από το Ίδρυμα για την διαχείριση  
και καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων σε όλα τα στάδια του 
προγράμματος (Πρόταση, Υλοποίηση, Χρηματοδότηση, παρακολούθηση, 
υποστήριξη, ανάρτηση συμβάσεων μετά των σχετικών παραστατικών) στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος. 
 
 
Ο ανάδοχος  βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος  στο καθαρό ποσό της αξίας 
και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. Η ανάδοχος «εταιρεία» υποχρεούται να προσκομίσει 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την είσπραξη χρημάτων από το ταμείο 
του Ιδρύματος 
Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
νόµο 4412/2016.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους από την 18/12/2019 
μέχρι την 23/12/2019, στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με φυσικό (οδός 
28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 
a.chamourgiotaki@agios-stylianos.gr). 
Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος 
Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 & 80 δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες 
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
(2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) (άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
Σπανού Ιωάννα 


