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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 17/23-04-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων 
 
Αριθμ. απόφασης 371-17/23-04-2019 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κατάρτισης των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών του 
σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE 
FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION "INCLUST"». 
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 23-04-2019 ημέρα     
Μ. Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας 
(Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) 
και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 
34678/23/19-04-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.  
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Διονύσιος Στραβοράβδης                       Πρόεδρος 
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος        Αντιπρόεδρος 
3. Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη           Τακτικό Μέλος                                                        
4. Σουσσάνα Πεφάνη             Τακτικό Μέλος    
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός                               Τακτικό Μέλος    
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής               Τακτικό Μέλος    
 
Το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Γργηγόρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση,  αν και  
ειδοποιήθηκε νόμιμα.   
 
Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 52129/21347/02-06-
2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, 
Αλίκη – Μικαέλα Γιούργα  

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  προχώρησαν  στο παρακάτω  
θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα 11ο:Έγκριση κατάρτισης των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών του σχεδίου 
διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
"ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE 
FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION "INCLUST"». 
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας 
διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Θεόδωρου 
Γαλιατσάτου, η οποία έχει ως εξής: 
 

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της §1γ 
του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 και την τροποποίηση αυτού Ν. 4071/2012 (άρθρο 5)  σύμφωνα 
με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει 
τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να 
συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών. 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Τις διατάξεις 

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδιαίτερα το άρθρο 
10 παρ.(β) αυτού «Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών».  

4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) 
«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

5. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

6.  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
9. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
10. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

11. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

12. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

13. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

                                                
1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
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18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

19. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω. 
 
Τις αποφάσεις:  
1. Την υπ’ αριθμ. <Α2 2.2-3>ΣύμβασηΕπιχορήγησηςτουέργου«LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 

ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION» 
μεακρωνύμιο In Clust. 

2. Την από 27/03/2018 υπογεγραμμένη Συμφωνία Εταίρων του έργου «LOCAL CLUSTERS & 
SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK 
TRADITION» με ακρωνύμιο In Clust 

3. τα επίσημα έγγραφα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-
Albania 2014-2020”   

4. του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου (application form), καθώς και της εγκεκριμένης 
φόρμας αιτιολόγησης του προϋπολογισμού (budget justification form) του έργου «LOCAL 
CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & 
FOLK TRADITION» με ακρωνύμιο InClust 

5. τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του συμφώνου συνεργασίας 
του εταιρικού σχήματος (partnership agreement) του έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION» με 
ακρωνύμιο InClust 

6. Την έγκριση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος «Interreg IPA Cross Βorder 
Cooperation Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”» στο από 03/10/2018 αίτημα του 
επικεφαλής εταίρου (Αμβρακία Αναπτυξιακή) του έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION» περί 
τροποποίησης (Request for Project Modification) 

7. Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με κωδικό 2018ΕΠ52260022 (INCLUST, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20) (Αριθμ. 93903/10-9-2018 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 522/6 του ΠΔΕ 2018.). 

8. Την αριθμ. 140-16/2018 απόφαση της με αριθμό 16ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: Ω9ΓΒ7ΛΕ-0ΞΣ) περί της 7ης Τροποποίησης 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 και Αποδοχών Χρηματοδοτήσεων Έργων ΠΔΕ με το οποίο 
έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης του Έργου “InClust”. 

9. Την υπ’ αριθμ. οικ89386/36596/09-10-2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 
Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου  Διαχειριστή  Έργου ΣΑΕΠ 5226 
«INCLUST, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20» Κ.Ε. 2018ΕΠ52260022 

10. Την υπ΄ αριθμ. 216-22/2018, απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

11. Το υπ’ αρ. οικ10781/4608/07-02-19 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ι.Ν. 

12. Το υπ’ αρ. οικ 19886/8386/07-03-19 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού.  

13. Το υπ’ αρ. οικ22380/9368/18-03-19 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ι.Ν. 

14. Το υπ’ αρ. οικ31724/13275/12-4-19 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Ι.Ν. 

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 
εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN 
THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION "InClust"», συνολικού προϋπολογισμού 
89.422,00 ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  

 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 
 79950000-8 Υπηρεσίες οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης 
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 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ. 
 73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 
 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων  

Με την παρούσα  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση των όρων, των τεχνικών προδιαγραφών, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES 
INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION "INCLUST"», συνολικού 
προϋπολογισμού 89.422,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου : «INCLUST, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20» με Κ.Ε. 2018ΕΠ52260022 η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Κ.Α. Πράξης : 
2018ΕΠ52260022).  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1. 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα παραρτήματα που επισυνάπτονται 
στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο διακήρυξης. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΣΑΤΟΣ 

Συνημμένα: 

Σχέδιο Διακήρυξης  

 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Δ/ΝΤΡΙΑ 
Α/Α 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ    

ΟΝΟΜ/ΜΟ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ Κ. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε. ΜΑΝΔΗΛΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση           
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τους όρους, των τεχνικών προδιαγραφών, του σχεδίου διακήρυξης και της 
διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
EΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK 
TRADITION "INCLUST"», συνολικού προϋπολογισμού 89.422,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο επιλογής 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση αφορά τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου : 
«INCLUST, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20» με Κ.Ε. 
2018ΕΠ52260022 η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ΠΔΕ (Κ.Α. Πράξης : 2018ΕΠ52260022).  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 
1. 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα παραρτήματα 
που επισυνάπτονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο διακήρυξης. 

 

Το Σχέδιο της Διακήρυξης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού. 
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H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 371-17/23-04-2019 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                 Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος  

Διονύσιος Στραβοράβδης              Σπυριδούλα - Σοφία  Αγγουράκη 
   Σουσσάνα Πεφάνη 
   Γεώργιος Τσιλιμιδός                                
   Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής                

 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     
Αλίκη - Μικαέλα Γιούργα 
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