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Αριθ. Πρωτ.: οικ. 79952/13288/Φ.TACTICAL
ΠΡΟΣ:

Ως πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο:
«Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου στη
Λευκάδα» της Πράξης TACTICAL TOURISM – Παραδοτέο 4.2.5, προϋπολογισμού 22.350,00
ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη:

την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν
και ιδίως:
• του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
• του ν. 4412/2016 (Άρθρο 117) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• 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»,
• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• 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,
• 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»,
• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

1Εφόσον

πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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• 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”, του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
• των άρθρων 5 & 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
• 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»
• Του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
•

των διατάξεων της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

• Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του INTERREG Greece –Albania 2014-2020
• Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. 140-16/2018 απόσπασµα πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων
Νήσων για την 9η Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 στην οποία περιλαμβάνεται
και η αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «TACTICAL TOURISM, MIS 5031782, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20»
• Την ΥΑ 1194/2018 με Αρ. πρ. 96951/10-09-2018 της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης. ( ΑΔΑ:Ω5ΗΑ465Χ18-8ΘΦ) για την ένταξη στο ΠΔΕ στην ΣΑΕ 5146, με κωδικό
έργου 2018ΣΕ51460002
• Η υπ' αρ. Πρωτ. οικ98508/40462/02-11-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης
διάθεσης πίστωσης και ορισμού υπολόγου διαχειριστή.
• Την υπ’ αρ. οικ98502/40457/03-10-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ορισμού
υπολόγου διαχειριστή Έργων, που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
της ΣΑΕΠ 5226
• Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης υπογεγραμμένη από τον Επικεφαλής Εταίρο το Περιφερικό Συμβούλιο
Αργυροκάστρου ( Regional Council of Gjirokaster) για το πρόγραμμα TACTICAL TOURISM και τη Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου « Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014- 2020»,
στην Θεσσαλονίκη. Στις 8 Ιουνίου 2018.
• Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας («Partnership Agreement») με τα παραρτήματα αυτής
υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής Εταίρο και τους συνεργαζόμενους Εταίρους.
• Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ-522/6 στην οποία έχει περιληφθεί το
ανωτέρω έργο με Κ.Α. 2018ΕΠ52260031 και προϋπολογισμό 367.120,00€.
• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσων 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
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
•

το γεγονός ότι η απευθείας ανάθεση της παρούσας σύμβασης δεν προκαλεί ενδο-κοινοτικό
ανταγωνισμό,

προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για τη
δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου στη Λευκάδα» της πράξης “Tactical Tourism – Targeted ACTions for
the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging
TOYRISM, in the entire GR – AL cross-borderd area” στα πλαίσια της πράξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014 – 2020 οι οποίες αφορούν την υλοποίηση
των κάτωθι παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 4 (Π.Ε.4/W.P.4) «Εγκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου στη
Λευκάδα» της Πράξης TACTICAL TOURISM:
Κωδικοποιημένο
Παραδοτέο Πράξης

Τίτλος (σύμφωνα με
Τεχνικό Δελτίο Πράξης)

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

4.2.5

Technical support for the
Cultural Center in Lefkas

2 μήνες από υπογραφή
της σύμβασης
ΣΥΝΟΛΟ:

Προϋπολογισμός
(συμπ. ΦΠΑ)
€ 22.350,00
€ 22.350,00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των € 22.350,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προσφορά δε δύναται να
ξεπερνά το προαναφερόμενο διατιθέμενο ποσό.
Στη συνολική δαπάνη συμπεριλαμβάνονται ποσά που καλύπτουν αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό,
μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση
του έργου από την Ομάδα Έργου του υποψήφιου Αναδόχου.
Η παρούσα πρόσκληση για την ανάθεση της Γενικής Υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, υπόκειται στους παρακάτω όρους και
προϋποθέσεις προς ενημέρωση/γνωστοποίηση των αποδεκτών της.
1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ TACTICAL TOURISM

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER PROGRAMME
"GREECE-ALBANIA 2014-2020" για στρατηγικά έργα, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε, ως εταίρος,
με την υποβολή και έγκριση του έργου «TACTICAL TOURISM- “Targeted actions for the preservation,
rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging tourism, in the entire
GR-AL cross-border area”», συνολικού προϋπολογισμού 599.120,00€.
Κύριος στόχος του εν λόγω έργου αποτελεί η διαχείριση πολιτιστικών πόρων για την τουριστική ανάπτυξη
των εμπλεκόμενων περιοχών και περιλαμβάνει έργα υποδομής και συντήρησης κτιρίων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, το έργο, το οποίο στο σύνολό του αποσκοπεί να συμβάλλει στη συνολική
τουριστική αναβάθμιση της διασυνοριακής περιοχής, περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις αναβάθμισης
υφισταμένων ή και δημιουργίας νέων πόλων τουριστικής έλξης στις περιοχές ενδιαφέροντος με τη
συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του επιλεγμένου ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού πλούτου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου περιλαμβάνεται:
➢ η ανακαίνιση - αξιοποίηση κτιρίου και όμορου οικοπέδου ιδιοκτησίας της ΠΙΝ στη Λευκάδα ως
πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην ανακαίνιση και αξιοποίηση του κτιρίου και όμορου
οικοπέδου ιδιοκτησίας της ΠΙΝ στη Λευκάδα απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου
κτιρίου και διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου ώστε να είναι δυνατή η χρήση του ως εκθεσιακός χώρος,
καθώς και συνδυαστικές εργασίες ανάπλασης – διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του.
Σελίδα 3 από 9

21PROC009344309 2021-10-11
ΕΤΑΙΡΟΙ
Στο εν λόγω έργο «Tactical Tourism» συμμετέχουν επτά (7) στρατηγικοί εταίροι, ως ακολούθως:
Α/Α
1

Ονομασία εταίρου
Περιφέρεια Αργυροκάστρου

2

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

3

Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

4

Περιφέρεια Μπεράτ

5
6
7

Περιφέρεια Ηπείρου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Δυτ. Μακεδονίας
Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Χώρα
Αλβανία
Ελλάδα
Ελλάδα
Αλβανία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε € 2.471.083,00 και η διάρκεια
υλοποίησης ορίζεται από 01/03/2018 έως 31/08/2022.
Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων), στα πλαίσια
της πράξης TACTICAL TOURISM ανέρχεται σε € 367.120,00
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Έργου “Tactical Tourism – Targeted ACTions for the
preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging TOURISM,
in the entire GR – AL cross-borderd area” και συγκεκριμένα από την κατηγορία δαπανών «Εξωτερικοί
Συνεργάτες & Υπηρεσίες»- Παραδοτέο 4.2.5 με συνολικό προϋπολογισμό 24.600,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2.1 Φυσικό Αντικείμενο Συμβατικών Υπηρεσιών

O Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή, και η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στην
παροχή εξειδικευμένης γνώσης και καθοδήγησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας και του Τμ. Κτιριακών και
Υδραυλικών Έργων για τη σύνταξη της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης για την ανακαίνιση –
αξιοποίηση του κτιρίου της ΠΙΝ στη Λευκάδα, ως πολιτιστικό κέντρο, όπως αυτή περιγράφεται από την
Πράξη Tactical Tourism. Kατ’ ελάχιστο, στα κάτωθι αντικείμενα που αποτελούν τις αντίστοιχες ομάδες
υπηρεσιών:
• Εξέταση πληρότητας του φακέλου του έργου.
• Εντοπισμός των κύριων διαχειριστικών, θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων, προσδιορισμός των
ελλείψεων και καταγραφή.
• Τεχνική υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας:
− για την πορεία ελέγχου ωρίμανσης του έργου με την υποστήριξη της υπηρεσίας στην σύνταξη ειδικών
απαιτήσεων που προκύπτουν από την εκπόνηση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης του
έργου, καθώς επίσης
− για τη βέλτιστη ανταπόκριση στους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά
όργανα καθώς και στη συμμόρφωση στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
• Παροχή προτάσεων (εργαλείων, θεσμικών μέτρων, κλπ.) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων –
ελλείψεων.
• Υποστήριξη των στελεχών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας στη διόρθωση προβλημάτων – ελλείψεων του υπό
δημοπράτηση έργου.
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• Παρακολούθηση της πορείας ελέγχου της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και επισήμανση των
προβλημάτων της ωρίμανσης του έργου.
• Υποστήριξη της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη
δημοπράτηση του έργου λόγω ότι τα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία 20142020.
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην υλοποίηση των παραδοτέων της πράξης TACTICAL TOURISM τα οποία
εντάσσονται στο Πακέτο Εργασίας 4 «Ενέργειες Υλοποίησης» της κατηγορία δαπάνης “External Expertise
and Services”:
Αριθμ.
Τίτλος
C.P.V.
Παραδοτέου
4.2.5

Τεχνική
Υποστήριξη

71322000-1 -Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την
κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

2.2 Όροι Πληρωμής
Αρμόδιο όργανο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την παρακολούθηση,
επίβλεψη και πιστοποίηση των υπηρεσιών του έργου θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα συγκροτηθεί µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή θα
συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών με το οποίο θα εγκρίνονται και θα παραλαμβάνονται οι ως
άνω παραχθείσες υπηρεσίες και θα αναφέρονται τυχόν παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφώνεται ως προς αυτές.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την παραλαβή της υπηρεσίας και την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής
από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή
άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα
απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι
νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 22.350,00 € (με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις αμοιβές των
παρακάτω επιμέρους Τεχνικών Υπηρεσιών για την Τεχνική Βοήθεια στην σύνταξη Μελετών:
Αρχιτεκτονικά :
Στατικά
:
Η/Μ
:
ΣΥΝΟΛΟ
Απρόβλεπτα 15%:
Στρογγύλευση :
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
:
ΦΠΑ 24%
:
ΣΥΝΟΛΟ
:

15 Χ 300€ Χ 1,199 = 5.395,50€
14 Χ 450€ Χ 1,199 = 7.553,70€
5 Χ 450€ Χ 1,199 = 2.697,75€
15.646,95€
= 2.347,04€
=
30,20€
= 18.024,19€
= 4.325,81€
22.350,00€

Α.Μ.<10 έτη
Π.Μ.>10έτη
Μ.Μ ή Η.Μ.>10 έτη

Με την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λευκάδας, θα εκδώσει βεβαίωση καλής
εκτέλεσης, των υπηρεσιών που παρέλαβε, ως αποδεικτικό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει:
• Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας
• Ασφαλιστική Ενημερότητα της εταιρείας
• Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (του Διαχειριστή αν η εταιρεία είναι Ε.Π.Ε ή Ο.Ε.,
του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. αν η εταιρεία είναι Α.Ε. )
• Νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Διαχειριστής αν η εταιρεία
είναι Ε.Π.Ε ή Ο.Ε., ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. αν η εταιρεία είναι Α.Ε.
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
[Α]. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
Ν.2803/2000 (Α΄48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
Ν.3691/2008 (Α΄166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
[Β]. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
[Γ]. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
[Δ]. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
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[Ε]. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Ο προσφέρον πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο και
αντίστοιχες τεχνικές μελέτες ήτοι αποκατάσταση – ανάδειξη μνημείων. Σε περίπτωση δάνειας εμπειρίας,
αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπ.Δήλωση του εξωτερικού μέλους για την αποδοχή της συμμετοχής
του στην Ομάδα Έργου του συγκεκριμένου έργου, ως υπεργολαβία. Τα στελέχη της Ομάδας Έργου να
διαθέτουν δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (άνω 10ετίας τοπογραφικά, άνω 10ετίας Στατικά), Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού (άνω 10ετίας) σύμφωνα με την απαιτούμενη
εμπειρία σε έτη επί ποινή αποκλεισμού.
Ο Υπεύθυνος για την υλοποίηση του Έργου θα πρέπει να διαθέτει:
1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Άριστη γνώση αγγλικών (Επίπεδο Γ2)
3. Εμπειρία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως δικαιολογητικά
για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, παρακαλούμε να μας
προσκομίσετε, μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα παρακάτω:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
4. Βιογραφικό σημείωμα υπεύθυνου
5. Αντίγραφα Πτυχίου Ομάδας έργου κατάλληλων ειδικοτήτων
6. Αποδεικτικό άριστης αγγλικής γλώσσας
7. Αποδεικτικά ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας
5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, (ταχ. Διεύθυνση,
Διοικητήριο Λευκάδας, ΤΚ 31100 Τηλ. 26453-60763 υπόψη κ. Στέφανου Κακλαμάνη ) στον οποίο να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
(Επωνυμία, στοιχεία προσφέροντος, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ)
Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο
“Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου στη Λευκάδα” για
το έργο TACTICAL TOURISM
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22/10/ 2021

Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ή την ταχυδρομική υπηρεσία
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
Μετά την έκδοση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης, η Α.Α. δημοσιεύει αυτήν στο ΚΗΜΔΗΣ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παρ. 3 του ν. 4412/16. Η
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καταχώρηση περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 4 άρθρου 38 αναφερόμενα στοιχεία.

Συνημμένα:
Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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