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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 09/02/2018

Κέρκυρα, 08/02/2018
Αρ. πρωτ. οικ. 236

Ταχ. ∆/νση

Προς:
Κάθε ενδιαφερόµενο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάθεση της πράξης µε τίτλο
«Μελέτη για την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρµογής στην Κλιµατική
Αλλαγή και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» µε κωδικό MIS 5011042 µε τη διαδικασία του
ανοιχτού διαγωνισµού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και µε κριτήριο
ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή.

Έχοντας υπόψη :
1.
Το Ν. 4314/2014 για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών
Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014).
2.
Το µε αριθµό απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 Εγκεκριµένο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης) 2014-2020».
3.
Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής µε αριθµό C (2014) 10165/18.12.2014
που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020 “Ιόνια Νησιά (CCI
2014GR16M2OP009)”.
4.
Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική
Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε
τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων»
5.
Την Υπουργική Απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3521), όπως
τροποποίησε και αντικατέστησε την Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822
/Β’/24.8.2015) µε θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ 20142020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ
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2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων.
6.
Τις διατάξεις του Νόµου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α΄) µε θέµα « ∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ»
7.
Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 809/14-4-2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 καθώς και τις υπ.
αριθµ. οικ. 2941/13.12.2016 και οικ. 3261/29-12-2017 τροποποιήσεις αυτής.
8.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 Υπουργική Απόφαση που αφορά
στις «διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων Τεχνικής Βοήθειας,
διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, καθώς και την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΑ
120497/ΕΥΣΣΑ2403/03-11-2017 (ΦΕΚ 3943Β΄/09-11-2017) τροποποίηση αυτής
9.
Την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) – Ν.
4426/2016 (ΦΕΚ187Α΄)
10.
Τον Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149Α΄) µε θέµα «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοση – ∆ιατάξεις για νοµικό και λειτουργικό
διαχωρισµό των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 42-45 που αφορούν τη στρατηγική για την κλιµατική
αλλαγή
11.
Την ΥΑ οικ. 11258/17 (873Β’) «Εξειδίκευση περιεχοµένου Περιφερειακών Σχεδίων γι
την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Ν.
4414/2016 (ΦΕΚ 149Α΄)
12.
Την ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β΄) «Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας
2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 27ης
Ιουνίου 2001», σύµφωνα µε την οποία πριν από την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράµµατος
για σχέδια ή προγράµµατα εθνικού, περιφερειακού, νοµαρχιακού ή τοπικού χαρακτήρα τα
οποία ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον πραγµατοποιείται
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (Σ.Π.Ε.)
-Την υπ’ αρ. πρωτ. 2469/03-10-2017 Πρόσκληση της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ για την υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», ο οποίος
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µε τίτλο: «Παρεµβάσεις αντιµετώπισης και πρόληψης
πληµµυρικών φαινοµένων, πυρκαγιών και φαινοµένων διάβρωσης εδάφους».
13.
Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. οικ. 2179/06-09-2017 έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ προς την
∆ΙΠΕΧΩΣΧ/ΠΙΝ και την υπ’ αριθµ. Πρωτ. οικ. 91002/37609/24-10-2017 σχετική απάντηση.
14. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 3067/22-12-2017 Απόφαση Ένταξης την Πράξης µε τίτλο «Μελέτη
για την εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή και της
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σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» και κωδικό MIS 501142
15.
Τη ΣΑΕΠ 022/1 µε κωδικό πράξης ΣΑ: 2017ΕΠ02210053
16.
Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο της εκπόνησης του «Περιφερειακού
Σχεδίου για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ιονίων Νήσων» και της
αντίστοιχης «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠεΣΠΚΑ
Ιονίων Νήσων
17. Tις ανάγκες υλοποίησης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου µε τίτλο «Μελέτη για την εκπόνηση
Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή και της σχετικής Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ειδική Υπηρεσία – Μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και
ανήκει στον ∆ηµόσιο Τοµέα (πλην Γενικής Κυβέρνησης)
3.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους µέσω του Π∆Ε, Κωδικός ΣΑΕΠ:
2017ΕΠ02210053. Φορέας Χρηµατοδότησης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
4.
Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο 1ο υποέργο της Πράξης : «Μελέτη για την εκπόνηση
Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή και της σχετικής Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020» µε βάση την απόφαση
ένταξης µε αρ. πρωτ. 3067/22-12-2017 της Μονάδας Α΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και έχει λάβει
κωδικό MIS 5011042.
5.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, που αφορούν στην κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ιονίων Νήσων καθώς επίσης και στην κατάρτιση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠεΣΠΚΑ Ιονίων Νήσων, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ο σκοπός του ΠεΣΠΚΑ/ΠΙΝ είναι να συµβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της
Περιφέρειας στις επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή, αναλύοντας σε βάθος τις αναγκαίες
τοµεακές πολιτικές, εξετάζοντας τη σκοπιµότητα επιµέρους µέτρων και δράσεων
προσαρµογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και επιχειρώντας την ιεράρχηση των
ενδεικτικά προτεινόµενων µέτρων και δράσεων, καθορίζοντας τις άµεσες προτεραιότητες
προσαρµογής σε τοπικό επίπεδο.
Ο σκοπός της ΣΜΠΕ/ΠεΣΠΚΑ/ΠΙΝ είναι η ενδυνάµωση του συστήµατος προς την
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, που περιέχονται στο ΠεΣΠΚΑ/ΠΙΝ, η
προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και τέλος η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής
ανάµεσα στις προτεινόµενες εναλλακτικές λύσεις υπογραµµίζοντας τους λόγους επιλογής
µιας συγκεκριµένης λύσης.
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Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Περιφέρειας,
θα λαµβάνει υπόψη σχετικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
θα είναι εναρµονισµένο µε τις κατευθύνσεις των σχετικών Ενωσιακών και Εθνικών
εγγράφων για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.
6.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.
4412/16, µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ (ηλεκτρονικός διαγωνσµός) και
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής ∆ιακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
Προκήρυξης)
7.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 71241000-9 -Μελέτες σκοπιµότητας, υπηρεσίες
παροχής συµβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων.
8.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 120.000 / ΦΠΑ :
€28.800).
9.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της.
10.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, που αφορούν στην κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρµογή
στην Κλιµατική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Ιονίων Νήσων καθώς επίσης και στην κατάρτιση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠεΣΠΚΑ Ιονίων Νήσων, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Ο σκοπός του ΠεΣΠΚΑ/ΠΙΝ είναι να συµβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της
Περιφέρειας στις επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή, αναλύοντας σε βάθος τις αναγκαίες
τοµεακές πολιτικές, εξετάζοντας τη σκοπιµότητα επιµέρους µέτρων και δράσεων
προσαρµογής σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και επιχειρώντας την ιεράρχηση των
ενδεικτικά προτεινόµενων µέτρων και δράσεων, καθορίζοντας τις άµεσες προτεραιότητες
προσαρµογής σε τοπικό επίπεδο.
Ο σκοπός της ΣΜΠΕ/ΠεΣΠΚΑ/ΠΙΝ είναι η ενδυνάµωση του συστήµατος προς την
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Βασικός στόχος είναι η διερεύνηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων, που περιέχονται στο ΠεΣΠΚΑ/ΠΙΝ, η
προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και τόλος η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής
ανάµεσα στις προτεινόµενες εναλλακτικές λύσεις υπογραµµίζοντας τους λόγους επιλογής
µιας συγκεκριµένης λύσης.
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Περιφέρειας,
θα λαµβάνει υπόψη σχετικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
θα είναι εναρµονισµένο µε τις κατευθύνσεις των σχετικών Ενωσιακών και Εθνικών
εγγράφων για την Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας προκήρυξης.
11.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, βάσει της χαµηλότερης τιµής.
12.
Τα έγγραφα της σύµβασης θα είναι διαθέσιµα για άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

συστηµικό αριθµό «54216» και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.pepionia.gr .
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την Αναθέτουσα Αρχή στα κατωτέρω στοιχεία:
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Αλυκές Ποταµού, ΤΚ 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 2661360000, Φαξ: 2661360060
Email: ionia@mou.gr
Α. Μοναστηριώτου, Στέλεχος Μονάδας Γ΄
Τηλ. 2661360019, email: kmonastiriotou@mou.gr
13.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την εποµένη της δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ
και για είκοσι τέσσερις (24) µέρες, ήτοι µέχρι την 05/03/2018 και θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και σε φυσικό αρχείο στην ανωτέρω διεύθυνση.
Το εµπρόθεσµο της υποβολής αποδεικνύεται από τα στοιχεία καταχώρισης στο ΕΣΗ∆ΗΣ και
από τον αριθµό Πρωτοκόλλου των φυσικών αρχείων.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Συνηµµένα:
Παράρτηµα
Παράρτηµα
Παράρτηµα
Παράρτηµα
Παράρτηµα
Παράρτηµα

Ι: ∆ιακήρυξη
ΙΙ: Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
ΙΙΙ: ΤΕΥ∆
IV: Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς
V: Υπόδειγµα εγγυητικών επιστολών
VI: Σχέδιο Σύµβασης

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Γραφείο Περιφερειάρχη

3. Μονάδα Γ΄

