
           

 

 

Αντικείμενο  

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Εξωτερικού Συνεργάτη για την υποστήριξη του 
Ιονίου Πανεπιστημίου στην υλοποίηση του έργου: BIG - ύψους 2.900 € 

 

Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Ερευνών Ι.Π. 

Προϋπολογισμός 2.900 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
2357,7 €  χωρίς Φ.Π.Α. (542,3) 

Κωδικός Έργου 80223 

  

  

Πλ. Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα 

Τ: 26610 87756   

Email: avlon@ionio.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος  Έργου 

BIG - Improving governance, management and sustainability of rural and coastal 
protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 provisions in 
IT and GR. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μάρκος Αυλωνίτης, Επίκουρος Καθηγητής    
Κωδικός Έργου: 80223 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIG ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
Εταιρίες να καταθέσουν προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με 
σκοπό την επιλογή αναδόχου για την για την κάλυψη αναγκών του έργου «BIG», 
συνολικού προϋπολογισμού 2.900€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Η προθεσμία για την κατάθεση είναι στις 21.10.2015. 

Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης δύο εκδηλώσεων ((1) Ημερίδα και (1) Εργαστήρι) 
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν στο παράρτημα Β. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επιλογή αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών 
υποστήριξης δυο εκδηλώσεων, για την κάλυψη αναγκών του έργου «BIG», συνολικού 
προϋπολογισμού 2.900€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τους 
όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα πρόσκληση. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση 
σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης του παραρτήματος  

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές 
τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που  
4. περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 

το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από 
τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά 
σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η 
παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

5. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι 1 μήνας 
6. Χρόνος παράδοσης Υπηρεσιών 1 μήνας 
7. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας 
Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της κατακύρωσης στον Ανάδοχο, χρονικό διάστημα ίσο με 8 εβδομάδες. 
Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει 
τις ζητούμενες υπηρεσίες. 

Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα παραδοτέα του στο κτίριο Αρεταίος του 
Τμήματος Πληροφορικής, Πλ. Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα. 

Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον 
δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 
προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται 
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ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη 
εκ του λόγου αυτού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την 
απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή 
Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η 
Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης, 
συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί 
στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς 
αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ./Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής 
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία 
κατά νόμο τον βαρύνει.  

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων 
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ. 3 και 
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης.  

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει 
καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις. 
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 
δίκαιο. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
 
 
Μάρκος Αυλωνίτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Περιγραφή του Έργου 
Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Improving governance, management and sustainability of 
rural and coastal protected areas and contributing to the implementation of the Natura 2000 
provisions in IT and GR» και το ακρωνύμιο του έργου είναι BIG. Το έργο υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  Ελλάδα - Ιταλία 2007–2013. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%.  

 
Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη δυο εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου μια ημερίδας 
και ενός εργαστηρίου.  

Το έργο περιλαμβάνει : 

(i) Την παροχή coffee break και light lunch για 70 άτομα. 

2. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου 
Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών που εντάσσονται στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεων του Ιονίου Πανεπιστήμιου για το έργο BIG. Ο Ανάδοχος 
καλείται να προσφέρει coffee break και light lunch κατά την  διάρκεια δυο εκδηλώσεων που 
θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. 

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, αφορά στην περιοχή 
των Ιονίων Νήσων. 

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις ανά πακέτο 
εργασίας: 

Υπηρεσίες παροχής Αναδόχου, Πακέτο Εργασίας 6: Strengthening the sustainable 
touristic offer of protected areas 

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 και ειδικότερα της Δράσης 6.2 αυτού, ο Ανάδοχος θα 
διενεργήσει τις παρακάτω εργασίες: 

• Υποστήριξη δυο εκδηλώσεων 
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Πίνακας Παραδοτέων 

Α/Α 
Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Τύπος 

Παραδοτέου1 
Εβδομάδα 
Παράδοσης2 

1 

Παροχή Εστίασης σε αίθουσα του Πανεπιστημίου (70 
άτομα) 

1 Διάλλειμα καφέ (coffee break) για 70 άτομα 
(μέγιστο) στο καθένα 

- Ένα (1) ελαφρύ γεύμα για70 άτομα (μέγιστο) 

Τα διαλείμματα καφέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
καφέ (τουλάχιστον 2 είδη καφέ), βουτήματα, κεϊκ, 
νερό, χυμό και τσάι. 

Τα γεύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
κατ’ελάχιστον 3 είδη 

ορεκτικού, 2 είδη κυρίως πιάτου με συνοδευτικό, 2 
είδη επιδορπίου, νερό και αναψυκτικά 

 

Υ Μ23 

 

Παροχή Εστίασης σε αίθουσα που θα οριστεί (70 
άτομα) 

1 Διάλλειμα καφέ (coffee break) για 70 άτομα 
(μέγιστο) στο καθένα 

- Ένα (1) ελαφρύ γεύμα για 70 άτομα (μέγιστο) 

Τα διαλείμματα καφέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 
καφέ (τουλάχιστον 2 είδη καφέ), βουτήματα, κεϊκ, 
νερό, χυμό και τσάι. 

Τα γεύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
κατ’ελάχιστον 3 είδη 

ορεκτικού, 2 είδη κυρίως πιάτου με συνοδευτικό, 2 
είδη επιδορπίου, νερό και αναψυκτικά 

Υ Μ23 

 

Η τελική επιλογή του μενού ως προς τα είδη θα γίνει 
από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο σε συνεργασία με τον 
υποψήφιο ανάδοχο τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την 
διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ο υποψήφιος ανάδοχος 
υποχρεούται να προσφέρει τουλάχιστον δύο (2) 
διαφορετικές επιλογές 

 

Υ Μ23 

3. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις  του Έργου 
Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι 1 μήνας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 1 μήνα  από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει ολοκληρώσει το σύνολο του έργου. 

Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
από 1 μήνα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Παρακολούθηση και παραλαβή της παροχής υπηρεσιών 

1Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), Υ (Υπηρεσία), Σ 
(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
2Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) 
του Έργου 
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Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών και την 
παραλαβή της, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων της, είναι η Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, όπως έχει ορισθεί με σχετική απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα Παραδοτέα του έργου, έτσι 
όπως αυτά θα ορίζονται στην σχετική του σύμβαση.  

Η παροχή υπηρεσιών παραλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρωτόκολλο 
χρηματοδότησης και οριστικά μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή της από τον 
Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής, από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου. 
 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

 Μάρκος Αυλωνίτης, Επ. Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΣΥMBAΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

Αριθμός πρωτ. Σύμβασης  

Ημερομηνία Υπογραφής  

Ημερομηνία οριστικής παράδοσης των 

υπό προμήθεια ειδών 

 

Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης  

Συνολικό καθαρό ποσό (χωρίς ΦΠΑ)  

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ  

 

Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 

αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει 
στην Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Καθηγήτρια Αναστασία 
Σαλή - Παπασαλή, Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, ΑΦΜ 090152483, ΔΟΥ 
Α΄Κερκυρας, 

και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία 

............................................................................................................... , που εδρεύει στ  
…………………….., οδός ......................................., ΑΦΜ ............................, ΔΟΥ 

........................., και εκπροσωπείται νόμιμα από ............................................... ............ 
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, ως ανάδοχος του έργου με τίτλο « B I G », το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, αναθέτει 
στο δεύτερο συμβαλλόμενο το αντικείμενο « Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δύο 
εκδηλώσεων ((1) Ημερίδα και (1) Εργαστήρι)», για την κάλυψη αναγκών του έργου «BIG», 
στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία 2007 - 2013 και 
συγκεκριμένα στο Πακέτο Εργασίας: 6 - Strengthening the sustainable touristic offer of 
protected areas 

1. , όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας: 

2. Ο προμηθευτής πρόκειται να παραδώσει τα παραδοτέα του στο κτίριο του Τμήματος 
Πληροφορικής, Πλ. Τσιριγώτη 7, 49100, Κέρκυρα 

3. Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού 
και αναλαμβάνει να εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα έως 
30/11/2015. 
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4. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου όπως 
αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης. 

5. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την 
οικονομική του προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των …… Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου BIG». 

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και 
συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συμφωνηθείσα αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 20 
της διακήρυξης και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση 
του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί  να  
προκύψει  σχετικά  με  την  ερμηνεία  ή  εκτέλεση  της  παρούσας σύμβασης είναι τα 
δικαστήρια της Κέρκυρας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης 
αναρτώνται υποχρεωτικά στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, τα οποία 
υπογράφονται ως ακολούθως : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 

 

Καθηγήτρια Αναστασία Σαλή - 
Παπασαλή 

Πρύτανης 

Για το δεύτερο συμβαλλόμενο 

 

 

Κέρκυρα,…………./2015 
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