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Ηράκλειο 3-11-2016
Α.Π. 6167
Προς:

ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.
Σύμβουλοι Αστικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης
Σαρρή 23
ΤΚ 10554 Ψυρρή
Αθήνα.

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Σύμβουλος
υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την προώθηση της διαδικασίας
επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS3Crete και την
ενεργοποίηση σχετικών δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»
1. Έχοντας υπόψη:
2.

Το Ν. 4314/2014 «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» (ΦΕΚ
265/Α/23.12.2014).

3.

Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175
final/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ.
2014GR16M2OP011).

4.

Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 –
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24-82015).

5.

Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 με την οποία
συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).

6.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

7.

Τη με αριθμ. 54/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που
αφορά στην ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών
Αρχών Περιφέρειας Κρήτης στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

8.

Το ΠΔ 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
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9.

Τη με Α.Π. 18709 /ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/Β/24 02 2016) Απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών
τεχνικής βοήθειας».

16PROC005336801 2016-11-03
10.

Τη με Α.Π. 814/26-2-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την ένταξη
της πράξης " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠ
"ΚΡΗΤΗ" 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000362 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014-2020 ".

11.

Τη με Α.Π. 25945/7-2-2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού για την ένταξη της ως άνω πράξης στο ΠΔΕ 2016 στη ΣΑΕΠ –
002/1 με Κωδικό 2016ΕΠ00210003.

12.

Τη με Α.Π 905/3-3-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη
δημιουργία και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών προς την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020.

13.

Την με αρ. πρωτ. 1442/7-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ:
672Β7ΛΚ-Ι9Θ) περί έγκρισης της πρώτης (1ης) ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι
21-3-2016 στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο
2014-2020.

14.

Τη αριθμ.194094/7-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη
διακυβέρνηση της RIS3Crete.

15.

Το αρ. πρωτ. 213160/31-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού με το οποίο ζητείται η παροχή τεχνικής υποστήριξης ως
τελικός δικαιούχος για την ανάπτυξη του Συστήματος Διακυβέρνησης της
Εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete)

Προσκαλεί την εταιρία ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε., η οποία έχει εγγραφεί με την αρ.
πρωτ. 1442/7-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 672Β7ΛΚ-Ι9Θ) στον
Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, να υποβάλλει τα αιτούμενα
δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά της προκειμένου να της ανατεθεί η
υποστήριξη:
(α) των υπηρεσιών της Περιφέρειας όπως αυτές ορίζονται στο 14 σχετικό, για την
προώθηση της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης στους 4 τομείς προτεραιότητας
της RIS3 Crete (αγροδιατροφή, τουρισμός/ πολιτισμός, περιβάλλον /ενέργεια και γνώση)
(β) της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για την εξειδίκευση των δράσεων του ΕΠ ΚΡΗΤΗ
2014-2020 που αφορούν στην εφαρμογή της RIS3 Crete, καθώς και στο σχεδιασμό των
σχετικών με αυτές προσκλήσεων για την υποβολή των προτάσεων.
Επιλέγεται η συγκεκριμένη εταιρία, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το εν λόγω έργο.
Οι υπηρεσίες του Συμβούλου αφορούν τα εξής:


Μεθοδολογία οργάνωσης της επιχειρηματικής ανακάλυψης, σχεδιασμός υλοποίησης
της διαδικασίας, προγραμματισμός δράσεων, χρονοδιάγραμμα ενεργειών,
περίγραμμα στρατηγικών επιλογών στους 4 πυλώνες (περιβάλλον/ ενέργεια,
τουρισμός/πολιτισμός, αγροδιατροφή και γνώση).



Οργάνωση
εσωτερικών συναντήσεων για τους τομείς Περιβάλλον-Ενέργεια,
Τουρισμός/πολιτισμός, αγροδιατροφή και γνώση, με αντικείμενο την ανάλυση της
στρατηγικής και την προετοιμασία της διαβούλευσης.



Προετοιμασία της διαβούλευσης για
τους τομείς Περιβάλλον-Ενέργεια,
Τουρισμός/πολιτισμός, αγροδιατροφή και γνώση, περίγραμμα στρατηγικής, επιλογή
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στρατηγικών προτεραιοτήτων, πρόταση για εμπειρογνώμονες, έκθεση τεκμηρίωσης
και περιοδική αναθεώρηση και προσαρμογή του πλαισίου.
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Εισαγωγική παρουσίαση στη διαβούλευση, σύνταξη συμπερασμάτων διαβούλευσης,
έκθεση αποτελεσμάτων και εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο
Καινοτομίας, για τους τομείς Περιβάλλον-Ενέργεια, τουρισμός/πολιτισμός,
αγροδιατροφή και γνώση.



Εξειδίκευση των δράσεων εφαρμογής της RIS3Crete στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ
2014-2020 και προετοιμασία προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ
(32.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δεν προβλέπεται
αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών
που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής
Υποστήριξης του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020» με Κ.Α. στο ΠΔΕ 2016ΕΠ00210003.
O τρόπος αμοιβής της Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ
αυτής και του Περιφερειάρχη Κρήτης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών.
Η διάρκεια του έργου είναι οκτώ(8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων
παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής
(Ε.Ε.Π.) που θα οριστεί στη σύμβαση.
Η παραλήπτρια της παρούσας εταιρία, καλείται να υποβάλλει στα γραφεία της
ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202,
μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 και κατά τις ώρες 9.00 – 14.00:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:


δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο



Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης



Είναι φορολογικά ενήμερη



Είναι ασφαλιστικά ενήμερη

2. Τεχνική Προσφορά στην οποία θα περιέχονται αναλυτικά στοιχεία τα οποία
τεκμηριώνουν τη μεθοδολογία και τα μέσα για την υλοποίηση του έργου
3.

Οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου υπογεγραμμένη, η οποία
διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Στο
ανωτέρω ποσό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2, Γ
2. Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό Αρχείο

Σταύρος Αρναουτάκης
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