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ΘΕΜΑ :  Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για ανάκεςθ ςφμβαςθσ «Υπθρεςίεσ 

Τεχνικοφ Συμβοφλου»  ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Τεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ 

Ρεριόδου του ΕΡΑ για τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων» 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

A. Σισ διατάξεισ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και 

Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ 

ιςχφει. 

 του ν. 4635/2019 (Α' 265), «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 

ιςχφει, 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

όπωσ ιςχφει, 
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, 

υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςίου Σομζα-

Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ 

ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων 

πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 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 Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του N. 4622 (ΦΕΚ 133/Α’/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία 

και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ». 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία», 

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 

Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 

υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

 του Ρ.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Πργανα».  

 του Ρ.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Αϋ/168/06.11.2017 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» όπωσ τροποποιικθκε με το 

άρκρο 50 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α’/18-7-2018). 
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 του Ρ.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Αϋ/09-07-2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ 

Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

 του Ρ.Δ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία 

και κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά 

υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων». 

 του Ρ.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Αϋ/17-07-2019) «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν 

Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/ Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων 

Υπουργείων». 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των 

λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα 

ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 

αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 

δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και 

αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Β. Σισ αποφάςεισ 

 Τθ με αρ.  83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-16 (ΦΕΚ τ. Β 2643) ΚΥΑ Σφςταςθσ και διάρκρωςθσ 

τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ  «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ». 

 Τθ με αρ.  134453/23.12.2015 (Βϋ 2857) κοινι απόφαςθ του Υφυπουργοφ 

Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

Οικονομικϊν με τίτλο «υκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων - ΡΔΕ (Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ 

τθσ 46274/26.09.2014 -ΦΕΚ 2573/Βϋ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ)». 

 Τθ με αρικ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493 ΥΑ (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ, 

ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων τεχνικισ βοικειασ, διαδικαςίεσ 

δθμιουργίασ και διατιρθςθσ καταλόγων προμθκευτϊν για τθν ανάκεςθ και 

υλοποίθςθ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Τθ με αρ. πρωτ. 4378/15.01.2020 Υπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ προγράμματοσ 

Τεχνικισ Βοικειασ Μεταβατικισ Ρεριόδου του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ 

Ανάπτυξθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 139 του ν. 4365/19 «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και 

άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 167)» (ΦΕΚ τ. Βϋ 67) όπωσ ιςχφει. 

 Τθν με αρικμ. πρωτ. 59583 / 11-06-2020 (ΑΔΑ:6ΟΝΑ46ΜΤΛ-3) Απόφαςθ 

Ζνταξθσ του Ζργου με τίτλο «Τεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Ρεριόδου του ΕΡΑ 

,Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων» ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ςτθ ΣΑΕΡ 

022 με ενάρικμο2020ΕΡ02200003 και τθν φπαρξθ των αναγκαίων πιςτϊςεων για 

το 2020. 
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 Το με αρ. πρωτ. ΕΔ ΕΣΡΑ165/27-2-2020 μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων για τον εν ιςχφ κατάλογο προμθκευτϊν και παρεχόντων υπθρεςιϊν 

τθσ Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ (Ε.Α.Σ.). 

 Τθν με αρ. πρωτ.ΟΙΚ.54536/21969/29-07-2020 απόφαςθ οριςμοφ 

υπολόγουδιαχειριςτι του ζργου «Τεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Ρεριόδου του 

ΕΡΑ για τθν Ρεριφζρεια Ιονίων Νιςων» που χρθματοδοτείται από το ΡΔΕ τθσ 

ΣΑΕΡ 022. 

 Τθ με αρικ. 20REQ007114502 2020-07-30 ζγκριςθ του υπ’ αρικμ. 

20REQ007114188 2020-07-30 Ρρωτογενοφσ αιτιματοσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 Τθ με αρ. πρωτ. 29428/13-3-2020 «1θ Εγκφκλιο κατάρτιςθσ Εκνικοφ 

Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ ΕΡΑ» (ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛ-Φ6Χ) 

 Τθν με αρικμό 683-32/12-08-2020 απόφαςθ οικονομικισ 

επιτροπισ(ΑΔΑ:ΨΞΗΨ7ΛΕ-0ΟΟ) περί:ϋϋζγκριςθσ των όρων, των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν, του ςχεδίου πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθσ 

διεξαγωγισ για ανάκεςθ ςφμβαςθσ μζςω καταλόγου βάςει του άρκ. 119 του 

Ν.4412/2016 με κριτιριο επιλογισ τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ για τισ «ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥϋϋ 

ςτο πλαίςιο του ζργου «ΤΕΧΝΙΚΘ ΒΟΘΘΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ ΕΡΑ 

,ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΣΩΝ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 74.400,00 € 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%ϋϋ. 

 

 

Αποφαςίηουμε 

Τθν αποςτολι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν μζςω καταλόγου βάςει του άρκ. 119 του Ν.4412/2016 για τθν 

εξυπθρζτθςθ επειγουςϊν αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ που ςχετίηονται με τθν 

ανταπόκριςθ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ 1θσ Εγκυκλίου 

κατάρτιςθσ του ΕΡΑ και ςτον ςχεδιαςμό του Ρεριφερειακοφ Ρρογράμματοσ 

Ανάπτυξθσ τθσ Ρεριφζρειασ Ιονίων Νιςων ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ 

Ανάπτυξθσ. Θ ςφμβαςθ αφορά «Υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Συμβοφλου», ζχει 

προχπολογιςμό εβδομιντα τεςςάρων χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ (74.400 €) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %  και κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον 

ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ. 

Θ πρόςκλθςθ με τα παραρτιματά τθσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ και κα αποςταλεί με θλεκτρονικι αλλθλογραφία ςτα ακόλουκα νομικά 

πρόςωπα που είναι ενταγμζνα ςτον Κατάλογο προμθκευτϊν/παρόχων υπθρεςιϊν 
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τθσ Εκνικισ Αρχισ Συντονιςμοφ (Ε.Α.Σ.) προκειμζνου να υποβάλουν τισ προςφορζσ 

τουσ: 

1. EEO GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ -Μαυροκορδάτου 1-3, 10678, Ακινα 

2. ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ Α.Ε. – φμβουλοι Προγραμματιςμοφ και Διαχείριςθσ – Ανϊνυμθ 

υμβουλευτικι Σεχνικι και Εμπορικι Εταιρεία - Γρυπάρθ 191, 17673, Καλλικζα 

3. ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΕ-Αριςτοτζλουσ 11-15, 10432, 

Ακινα 

     

          Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

  
 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ  

 

 

  ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 

1. EEO GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ -

Μαυροκορδάτου 1-3, 10678, Ακινα 

2. ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ Α.Ε  -  φμβουλοι Προγραμματιςμοφ και 

Διαχείριςθσ – Ανϊνυμθ υμβουλευτικι Σεχνικι και Εμπορικι 

Εταιρεία - Γρυπάρθ 191, 17673, Καλλικζα 

3. ΛΚΝ ΑΝΑΛΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΕ-

Αριςτοτζλουσ 11-15, 10432, Ακινα 

Εςωτερικι Διανομι: 
1. Αυτοτελισ Δ/νςθ Αναπτυξιακοφ Ρρ/ςμοφ - Τμιμα 

Σχεδιαςμοφ Ρεριφερειακισ Ρολιτικισκαι 
Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων 
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