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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ –
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.: Καταγραφή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης
(ανά περιοχή-στόχος), προσδιορισμός και τεκμηρίωση κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών
δράσεων. Καταγραφή απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς /
μετακίνησης,
διαμονής
και
υγείας
στις
περιοχές-στόχος,
συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για ΑμΕΑ (Αρ. Παραδοτέου
3.2.1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ρόδος, 21 Νοεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 2669

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, Διοικητήριο
Ταχ.Κωδ: 85131, Ρόδος
Τηλέφωνο: 22413 60617
URL: www.readsa.gr
Email: elnikitara@otenet.gr
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που
εντάσσονται στο παραδοτέο 3.2.1 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου‐ Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού
Τουρισμού».
Αναθέτουσα αρχή

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ‐ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε. (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 2)

Τίτλος παραδοτέων

3.2.1 Καταγραφή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (ανά περιοχή‐
στόχος), προσδιορισμός και τεκμηρίωση κριτηρίων αξιολόγησης και
επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών δράσεων. Καταγραφή
απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς / μετακίνησης, διαμονής και
υγείας στις περιοχές‐στόχος, συμπεριλαμβανομένων και των
υποδομών για ΑμΕΑ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για
τις δράσεις που εντάσσονται στο παραδοτέο 3.2.1, λαμβάνοντας υπ’
όψιν:
• τις διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 118
• την υπ’ αριθμ. 104/23‐03‐2018 απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την
αποδοχή υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης ΑνΔιΚαΤ.
• την υπ’ αριθμ. 110/21‐11‐2018 απόφαση του Δ.Σ. της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε. για την έγκριση των όρων και της δημοσίευσης της πρόσκλησης
Ο προϋπολογισμός των υπό ανάθεση δράσεων ανέρχεται στις 13.000
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της

Είδος διαδικασίας

Προϋπολογισμός
Χρηματοδότηση
έργου
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Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V‐A
Ελλάδα‐Κύπρος 2014‐2020.
Χρόνος υλοποίησης

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών
Τόπος κατάθεσης των
προσφορών

• Παράδοση της καταγραφής της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) τον
Ιανουάριο 2019.
• Παράδοση της καταγραφής απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς /
μετακίνησης, διαμονής και υγείας στις περιοχές‐στόχος,
συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για ΑμΕΑ τον
Φεβρουάριο 2019.
• Παράδοση της μελέτης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών
δράσεων τον Μάρτιο 2019.
28‐11‐2018

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ‐ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε. (Πλατεία Ελευθερίας 1, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου‐Διοικητήριο,
2ος όροφος)
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και
όχι για μέρος αυτών.
Αντικείμενο έργου αναδόχου –Παραδοτέα
3.2.1 Καταγραφή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης (ανά περιοχή‐στόχος), προσδιορισμός
και τεκμηρίωση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών
δράσεων. Καταγραφή απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς / μετακίνησης, διαμονής και
υγείας στις περιοχές‐στόχος, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για ΑμΕΑ.
Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή και τεκμηρίωση των κοινωνικο‐οικονομικών
χαρακτηριστικών των περιοχών‐στόχων, τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών δράσεων. Η περιοχή ‐ στόχος
περιλαμβάνει την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα). Θα γίνει
καταγραφή των απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς/ μετακίνησης, διαμονής και υγείας στην
περιοχή αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για ΑμΕΑ και θα εξεταστεί η ανάγκη
επεμβάσεων σε υποδομές μεταφοράς/μετακίνησης, διαμονής και υγείας (υπερβαρικοί
θάλαμοι), έτσι ώστε να τεκμηριωθεί με σαφήνεια η επιλογή των θέσεων ανάπτυξης
καταδυτικών προορισμών.
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Η τεκμηρίωση των κοινωνικο‐οικονομικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να περιλαμβάνει
ενδεικτικά τα εξής:
• Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης, με στοιχεία για τον πληθυσμό, τον μέσο
ετήσιο ρυθμό μεταβολής του, την κατανομή ηλικιών, καθώς και την εκτίμηση του
πληθυσμού σε περιόδους αιχμής (π.χ. θερινή περίοδος για τουριστικές περιοχές).
• Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας:
− Καταγραφή κύριων μεγεθών των τριών παραγωγικών τομέων της οικονομίας
− Εξέταση των κύριων επιδράσεων που η ως άνω διάρθρωση προκαλεί στο περιβάλλον
της περιοχής μελέτης.
• Απασχόληση, με στοιχεία για τους κύριους δείκτες ανά παραγωγικό τομέα και τις τάσεις
εξέλιξης τους.
• Κατά κεφαλήν εισόδημα (επίπεδο διαβίωσης) με βάση δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ.
Ο ανάδοχος, μετά το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης, θα υπογράψει σύμβαση παροχής
υπηρεσιών, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υλοποίησης του κάθε παραδοτέου, το
οικονομικό τίμημα, το οποίο δεν θα ξεπερνάει τις δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν και
προβλέπονται στο πλαίσιο των συμβάσεων με απευθείας ανάθεση.
Προθεσμία ολοκλήρωσης υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες του ανάδοχου θα έχουν διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31η
Μαρτίου 2019 ή μέχρι την ημερομηνία ενδεχόμενης παράτασης των ανωτέρω παραδοτέων.
Προϋπολογισμός του έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000) ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V‐A Ελλάδα‐
Κύπρος 2014‐2020 με την συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με ποσοστό 85%) και εθνικών πόρων της Ελλάδας και της Κύπρου
(15%).
Η αμοιβή θα καταβληθεί ως εξής:
1η δόση: Με την παράδοση της καταγραφής της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) (πληρωμή 4.300€ ‐ Ιανουάριος 2019)
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2η δόση: Με την παράδοση της καταγραφής απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς /
μετακίνησης, διαμονής και υγείας στις περιοχές‐στόχος, συμπεριλαμβανομένων και των
υποδομών για ΑμΕΑ (πληρωμή 4.300€ ‐ Φεβρουάριος 2019).
3η δόση: Με την παράδοση της μελέτης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών δράσεων (πληρωμή 4.400€ ‐
Μάρτιος 2019).
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν υλοποιήσει έργα παρόμοιας φύσης την τελευταία πενταετία
στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση
έργων INTERREG καθώς και:
•

Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους.

•

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, κατά περίπτωση ως ακολούθως:
 Α. Οι Έλληνες πολίτες:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του N. 4412/2016.
 Β. Οι αλλοδαποί:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του N. 4412/2016.
 Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β του παρόντος
άρθρου, αντίστοιχα.
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο και τα μέλη του ΔΣ για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης 1 του εδ. Α του παρόντος άρθρου.
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 Δ. Οι Συνεταιρισμοί:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι
ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του N.
4412/2016.
 Ε. Ενώσεις προμηθευτών:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει
στην Ένωση.
 Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη
δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
 Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Αποκλεισμός υποψηφίων
Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι υποψήφιοι:
• Αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο
• Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει
δικαστικής απόφασης
• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεικνύεται με
βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι
τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
• Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
Επιλογή αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά.
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Προθεσμία και τόπος υποβολής
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τετάρτη 28‐11‐2018, ώρα 13:00 μ.μ. Οι
προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σε έναν ενιαίο φάκελο προσφοράς στην
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ‐ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με την μορφή
σφραγισμένου φακέλου:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ‐ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Πλατεία Ελευθερίας 1
Διοικητήριο, 2ος όροφος
85131, Ρόδος
Ο ενιαίος φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει 2 επί μέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους
υποφακέλους:
1. Τον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει
α)ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, β)έγγραφα απόδειξης της ελάχιστης
προηγούμενης εμπειρίας, γ)πιστοποιητικό επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται
το ειδικό επάγγελμά του συμμετέχοντα και δ)απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2. Τον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά», η οποία θα περιλαμβάνει την προτεινόμενη
οικονομική προσφορά που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών
χιλιάδων (13.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Δημοσίευση πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.readsa.gr και στο Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Μπάρδος

