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Πατριάρχου Ιωακείµ 45 
10676 Αθήνα  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή 
αναδόχου υλοποίησης του έργου µε Τίτλο «Μελέτη για την 
εκπόνηση στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 119  του Ν. 4412/2016 και 12  παρ. 2 της 
υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-
03-2017) ΥΑ. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
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 µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 
5968/Β’/31.12.2018)  του Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 
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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» και ιδιαίτερα του άρθρου 119 για την Τεχνική 

Βοήθεια. 

7. Το αρ. 12  παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 

677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 

δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.   

8. Την υπ’ αρ. οικ. 80/16-01-2020 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για 
την τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για τις ανάγκες 
υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των αρ. 9-11 της υπ’ αρ. πρωτ. 
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης 

9. 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1746/28.09.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

για την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Μελέτη για την εκπόνηση στρατηγικής 

Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου»µε 

κωδ. Πράξης MIS 5032630 και κωδικό εναρίθµου χρηµατοδότησης της πράξης 

2018ΕΠ02210032, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 124/11-02-2020 

(αρ. πρωτ. εις. Μονάδα Γ΄ 277/11-02-2020) και ισχύει. 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 104391/04-10-2018 (Α∆Α: ΨΠΚΓ465ΧΙ8-ΩΦΡ) απόφαση της 

∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ για την ένταξη στο Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2018, στη ΣΑΕΠ-022/1 της εν θέµατι πράξης.   

12. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο της υλοποίησης του έργου  «Μελέτη 

για την εκπόνηση στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου». 

13. Την ανάγκη υλοποίησης της ∆ηµοσιότητας του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

2014-2020. 

 

ΚΑΛΕΙ 

1. Καλούµε την ενδιαφερόµενη εταιρία, να υποβάλει προσφορά στα γραφεία της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων, κτίρια Μαρκεζίνη, Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα (Ισόγειο) έως τη ∆ευτέρα, 

16/03/2020 στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, µε τη διαδικασία της ανάθεσης µέσω 

καταλόγου βάσει του άρθρου 12  παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-

2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) ΥΑ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη για την 

εκπόνηση στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ζακύνθου».  

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Μελέτη για την 

εκπόνηση στρατηγικής Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ζακύνθου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια 
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Νησιά 2014-2020» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 1746/28.09.2018 του 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό 

MIS 5030579 . Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε µε κωδικό εναρίθµου 

2018ΕΠ02210032. 

Η σύµβαση αφορά παροχή υπηρεσίας, το αντικείµενο της οποίας κατατάσσεται στον 

ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):  72224000 – 1 

Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης έργων. 

 

2. Αντικείµενο του έργου είναι η κατάρτιση µελέτης για την εκπόνηση στραγηγικής 
Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. 

Συγκεκριµένα:  

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σύµφωνα µε το ΠΕΠ 2014-2020,  προβλέπεται η 

υλοποίηση Τοπικών Στρατηγικών στο πλαίσιο Ο.Χ.Ε. σε «υπο-περιφερειακές/ αστικές 

περιοχές µε ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις».  

Μία   τέτοιου   είδους   (προβλεπόµενη   από   το   ΠΕΠ)   τοπική   στρατηγική   

αναφέρεται   σε   «Παράκτιες περιοχές µε επέκταση στην ενδοχώρα, µε προοπτικές 

οικολογικού - τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου προκύπτουν σηµαντικές δυνατότητες 

διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος και προώθησης του θεµατικού ποιοτικού 

τουρισµού (π.χ.οικολογικός). Στην Π.Ε. Ζακύνθου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για 

εκπόνηση Στρατηγικής ΟΧΕ µε αναφορά στις νότιες παράκτιες περιοχές της Ζακύνθου 

µε επέκταση στην ενδοχώρα και πιο συγκεκριµένα την ∆Ε Λαγανά και τµήµα της ∆Ε 

Ζακυνθίων. Στον πυρήνα της Στρατηγικής της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης 

τίθενται οι σηµαντικές δυνατότητες διαφοροποίησης του τουριστιού προϊόντος και 

προώθησης του θεµατικού ποιοτικού τουρισµού σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020 στην 3η 

συνεδρίαση της ενέκρινε (µε την από 29/11/2017 απόφασή της) το σχεδιασµό µιας 

Τοπικής Στρατηγικής για την υλοποίηση «Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» στη 

Π.Ε. Ζακύνθου που πληροί τις παραπάνω αναφερόµενες προϋποθέσεις. 

Η προτεινόµενη  στρατηγική εστιάζει: 

- στην ανάδειξη συµπληρωµατικών προς τον επικρατούντα τύπο διακοπών - 

δραστηριοτήτων µε την προώθηση άλλων µορφών τουρισµού όπως ο καταδυτικός, 

περιπατητικός, οικολογικός κλπ., στην κατεύθυνση ενός πιο ποιοτικού τουρισµού 

- στην ενίσχυση και ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων σε διασύνδεση µε 

την τουριστική δραστηριότητα 

- στην αναβάθµιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και υποδοµών (π.χ. 

«πράσινες» τουριστικές υποδοµές) που ενυπάρχουν στους ώριµους τουριστικούς 

προορισµούς 

- στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, προστασία και  προβολή του 

πολιτιστικού πλούτου 

- στην βελτίωση της προσβασιµότητας  της περιοχής παρέµβασης, ενίσχυση της 

βιώσιµης κινητικότητας και δικτύωσης σηµαντικών προορισµών. 
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- στην ενίσχυση της εξειδίκευσης του τουριστικού ανθρώπινου δυναµικού και της 

τουριστικής επιχειρηµατικότητας  

Ενδεικτικές δράσεις της προτεινόµενης στρατηγικής αποτελούν:  

• Εφαρµογές ΤΠΕ για την ενίσχυση  θεµατικού τουρισµού και αγροδιατροφής   

• Προστασία, ανάδειξη/αξιοποίηση  πολιτιστικών πόρων  

• Παρεµβάσεις µικρής κλίµακας για την ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος  

• Ανάδειξη στοιχείων φύσης & βιοποικιλότητας (ΕΘΠΖ, διαδροµές στη φύση, 

οικο-µουσεία κλπ)  

• Ενίσχυση ΜΜΕ (θεµατικός τουρισµός, «πράσινες τουριστικές υποδοµές», 

αγροδιατροφή κλπ),  

• Εξοικον. Ενέργειας σε  δηµ. Υποδοµές & κατοικία  

• Ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού (κατάρτιση, απασχόληση σε «πράσινη 

οικονοµία» κλπ) 

• Κοινωνική επιχειρηµατικότητα σε τοµείς όπως το περιβάλλον κλπ   

• Βελτίωση της προσβασιµότητας  της περιοχής παρέµβασης 

 

Η Ολοκληρωµένη Χωρική Στρατηγική, θα προκύψει µέσω της εκπόνησης ενός 

Επιχειρησιακού Σχεδίου µε την ευθύνη και πρωτοβουλία  της αρµόδιας διοικητικής 

αρχής και τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας  

Το περιεχόµενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια (Κ), 

µε την αναγκαία εξειδίκευσή τους (σύµφωνα και µε την α.π. 81168/30-7-2015 

εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµίας): 

Κ1.Παρουσίαση της περιοχής παρέµβασης  

Κ2.Στόχοι της στρατηγικής 

Κ3.Σχέδιο ∆ράσης  

Κ4.Σχέδιο χρηµατοδότησης 

Κ5.Υλοποίηση και παρακολούθηση 

Κ6.Ανάλυση κινδύνου 

Κ7.Σύστηµα διακυβέρνησης 

Κ8.∆ιαδικασίες διαβούλευσης 

 

Ο ∆ήµος Ζακύνθου (και οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες) σχεδιάζει και εφαρµόζει 

σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές του Τοπικές Στρατηγικές, εποµένως καλείται να 

αναλάβει την παραπάνω ευθύνη προετοιµασίας σχεδιασµού και υλοποίησης. 

Όµως τα παραπάνω θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε τη νέα «Στρατηγική για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση της Π.Ι.Ν.» και τη χρήση του εργαλείου της «Ολοκληρωµένης 

Χωρικής Ανάπτυξης», αποτελούν εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο, εποµένως είναι 

αναγκαία η συνδροµή των Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζακύνθου µε την εκπόνηση (µέσω 

εξωτερικού αναδόχου) «Μελέτης/Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής 

Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης για τη Π.Ε. της Ζακύνθου.» 

 

3. Λόγοι αποκλεισµού: αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης η 
καλούµενη εταιρία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό της ένας ή περισσότεροι από 
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τους απόλυτους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρ. 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.   

 

4. Κριτήρια επιλογής  

Α. Τεχνική Ικανότητα – Οµάδα έργου: Ο Aνάδοχος πρέπει να διαθέτει 
αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση, εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη 
εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου (σχεδιασµός, µελέτη αναπτυξιακών 
προγραµµάτων µε ειδίκευση στα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης),  ώστε να 
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ΄ 

ελάχιστον από τέσσερα στελέχη (Συντονιστής Έργου και τρία ακόµα στελέχη) σε 
τοµείς εξειδίκευσης και µε εµπειρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στον κατωτέρω 

πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

  

5ετούς 
εµπειρίας 
και άνω 

3ετούς εµπειρίας 
και άνω 

Συντονιστής (Οικονοµολόγος 

/ Μηχανικός µε αντίστοιχη 

εµπειρία) 1  
Μέλη οµάδας έργου 

(Οικονοµολόγοι, Μηχανικοί, 

Κοινωνικοί επιστήµονες, 

Περιβαλλοντολόγοι ή θετικών 

επιστηµών µε αντίστοιχη 

εµπειρία )   3 
 

Ως προς τα ανωτέρω, ο υποψήφιος ανάδοχος, οφείλει να δηλώσει στο ΤΕΥ∆ τα 
συναφή έργα που έχει υλοποιήσει την τελευταία τριετία, τη χρονολογία ολοκλήρωσής 
τους καθώς και τον κύριο των έργων αυτών. Αναφορικά δε προς τα προτεινόµενα 
µέλη της Οµάδας Έργου, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών 
τους, καθώς και η τυχόν προηγούµενη επαγγελµατική τους εµπειρία σε αντίστοιχες 
υπηρεσίες (σύντοµο βιογραφικό). 

Β. Οικονοµική επάρκεια:  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στο ΤΕΥ∆ το ολικό ύψος του κύκλου 
εργασιών των οικονοµικών χρήσεων 2016, 2017, 2018 

 

5. Ο Προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες ευρώ 

(40.000,0) ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων 

εξακοσίων (49.600,00€)  µε ΦΠΑ 24% = 9.600€. 
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Στην συνολική δαπάνη των 40.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) συµπεριλαµβάνονται ποσά 

που καλύπτουν αµοιβές προσωπικού, εξοπλισµό, µετακινήσεις, αναλώσιµα, λοιπά 

έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης από 

τον Υπεύθυνο – Συντονιστή του έργου. Τα προαναφερόµενα κόστη περιλαµβάνονται 

έµµεσα στην µηνιαία χρέωση του κάθε µέλους της οµάδας. 

Η αµοιβή θα καταβάλλεται σε δόσεις µε βάση την έκδοση των πρωτοκόλλων 

παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωµής 

από την Αναθέτουσα Αρχή.  

6. Η διάρκεια Η συνολική προθεσµία για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της 
σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της. 

7. Παραδοτέα του έργου (µελέτης) είναι τα ακόλουθα: 
Ά φαση (Π1): Περιλαµβάνει τα παραπάνω αναφερόµενα κεφάλαια Κ1 (Παρουσίαση 

κατάστασης περιοχής) και Κ2 (Στόχοι της Στρατηγικής) του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

(∆ιάρκεια 2 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης) 

Β’ Φάση (Π2): Περιλαµβάνει τα παραπάνω αναφερόµενα κεφάλαια Κ3 (Σχέδιο 

∆ράσης) έως και Κ8 (Λοιπά Θέµατα) του Επιχειρησιακού Σχεδίου (∆ιάρκεια πέντε 

µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης) 

 

8. Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: Αρµόδιο όργανο για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των 

παραδοτέων του, θα είναι Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, 

στην οποία θα συµµετέχουν στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και της  

ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ. 

9. Η καλούµενη εταιρία θα πρέπει να καταθέσει φάκελο προσφοράς προς την 
Υπηρεσία, έως τη ∆ευτέρα 16/03/2020, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο υποφακέλλους: 

- ∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά: στον εν λόγω φάκελο περιλαµβάνεται το 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, ως προκαταρκτική απόδειξη µη ύπαρξης των απόλυτων λόγων 

αποκλεισµού των αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 καθώς και των κριτηρίων επιλογής 

για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης. 

- Οικονοµική Προσφορά: Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει ένα κατ’ 

αποκοπήν τίµηµα για την παροχή των υπηρεσιών του έργου, το οποίο θα 

αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ και το οποίο δεν µπορεί να 

υπερβεί το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) ήτοι ποσού εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
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(9.600,00€), συνολικά ευρώ σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια (49.600€), για το 

σύνολο του έργου. 

Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο 

σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε 

Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν µελετήσει και 

εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για 

την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυώνται για την ακρίβεια των επιµέρους 

στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια, ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για 

πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο. 

 

10. Σε περίπτωση ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα  

έγγραφα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως απόδειξη των δηλωθέντων στο 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ήτοι:  

- απόσπασµα ποινικού µητρώου ή φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, 

προκειµένου αυτό να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας  

- πιστοποιητικό ασφαλιστικού φορέα σχετικά µε την οφειλή ασφαλιστικών 

εισφορών (ασφαλιστική ενηµερότητα) και  

- πιστοποιητικό φορολογικής αρχής σχετικά µε την οφειλή φόρων (φορολογική 

ενηµερότητα)  

- έγγραφα αποδεικτικά για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής 

(πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, 

έγγραφα αποδεικτικά της νόµιµης εκπροσώπησης του προσφέροντα, 

αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών) 

 

11. Εγγυήσεις. Σε περίπτωση ανάθεσης ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει κατά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να 

καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συµβατικού ποσού µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την 

οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε 

τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα.  

 

12. Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της: Η σύµβαση µπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως 

της υπηρεσίας η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α. 

 

13. Η προσφορά θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία κι εφόσον πληροί τα ως ανω 

αναφερόµενα, θα γίνει ανάθεση του έργου στην υποψήφια εταιρία µε απόφαση του 
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Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία διατηρεί το 

δικαίωµα µαταίωσης της διαδικασίας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

 

14. Ενστάσεις. Κατά της απόφασης ανάθεσης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρ. 127 του Ν. 4412/2016 όπως ορίζει το άρθρο 13 της υπ’ αρ. πρωτ. 

23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης. 

 

15. Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται ότι: 

 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 

επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους  

 

β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 

επιλεγεί 

 

γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

Επιπλέον, η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ θα λάβει κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, εντοπισµό και 

επανόρθωση περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων, που ενδέχεται να 

προκύψουν τόσο στο σχεδιασµό και προετοιµασία της διαδικασίας όσο και στη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ανταγωνισµού. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης σύγκρουσης συµφερόντων θα τηρηθούν οι διαδικασίες 

που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 καθώς και η υποχρέωση της 

αναθέτουσας αρχής να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της συνδροµής ή µη της 

συνθήκης αυτής.   

Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ ως Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

τεχνητής κατάτµησης στην υπό ανάθεση σύµβαση, αποκλείοντας µε δική της ευθύνη 

την καταστρατήγηση εξ αυτού του λόγου των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού 

δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και προστασίας του ανταγωνισµού.  

Η παρούσα ανάθεση είναι καταρχήν αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά κατά 

τέτοιον τρόπο µε άλλες συµβάσεις της ίδιας ενταγµένης πράξης, ώστε να 

ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης. 
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Κατά δεύτερον, η παρούσα ανάθεση είναι αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά 

κατά τέτοιον τρόπο µε τις υπόλοιπες συµβάσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, τις οποίες ανέθεσε 

ήδη ή προγραµµάτισε να αναθέσει εντός του ίδιου χρονολογικού έτους, ώστε να 

ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης. 

 

Η παρούσα πρόσκληση δηµοσιεύεται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ 

ΠΙΝ www.pepionia.gr.  

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

 

ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 

− Χρονολογικό αρχείο 
− Μονάδα Γ’ 

− Γραφείο Περιφερειάρχη 
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