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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο30/01-09-2020
Αριθμός Απόφασης: 1071/2020
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.,
συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ
32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 183337/25-08-2020 Πρόσκληση
του Προέδρου της.
Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά
μέλη, ήταν παρόντες:
1

Λιονή Μαρία

2

Γουλιδάκης Ιωάννης

3

Κακογιαννάκης Νικόλαος

4

Δασκαλάκη Καλλιόπη

5

Κώτσογλου Κυριάκος

»

»

Τακτικό Μέλος

6

Σκουλάς Νικόλαος

»

»

Τακτικό Μέλος

7

Χουδετσανάκη
Γιακουμάκη Ειρήνη
Παπαβασιλείου
Νεκτάριος
Κοπάσης Ελευθέριος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

»

»

Τακτικό Μέλος

8
9

10 Μανουσάκης Νικόλαος

-

Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Λασιθίου
Περιφερειακός
Σύμβουλος
»
»

Αντιπρόεδρος
Επιτροπής
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος
Τακτικό Μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Οικονομικών
Θεμάτων
ΠΚ,
Αλεξάκης
Γεώργιος
Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ,
Φασουλάκης Κωνσταντίνος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτισμού και
Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ, Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Ηρακλείου, Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ,
Δοξάκη
Ελένη
Γενική
Διευθύντρια
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Φακουκάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊστάμενη Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Βιδάκης Δημήτριος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας
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Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος
Προϊστάμενος
Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχάλης Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Σφακιανάκη Βαρβάρα υπάλληλος Τμήματος Ποιοτικού &
Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ
Ηρακλείου, Μπορμπουδάκης Νικόλαος εκπρόσωπος εργολάβων ψεκασμού για το
θέμα 29 και για την τήρηση των πρακτικών ο Γιαννής Δημήτριος και η Νικάκη
Δέσποινα υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.
Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρακτικών, Κατακυρώσεις κ.τ.λ. Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων – Θεμάτων (DESTIMED PLUS - INTERREG MED
“MISTRAL”)
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις,
ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
ζ)του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ……. και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-122010, τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης,
που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη
περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή
Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην
εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
6. Το από 20.08.2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού αξιολόγησης και
βαθμολόγησης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το
έργο με τίτλο: «Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός
οικοτουριστικού πακέτου διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πιλοτικής Δράσης του έργου DESTIMED PLUS: «Οικοτουρισμός στους
προορισμούς της Μεσογείου: Από την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έως
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την προώθηση και την υποστήριξη των πολιτικών του χρηματοδοτικού
πλαισίου
Interreg MED», στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης,
προϋπολογισμού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (αρ. διακηρ. 171460/07.08.2020) στο
οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Στο Ηράκλειο σήμερα, 20 Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στο
Ηράκλειο, η τριμελής Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ.
176983/17.08.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη προκειμένου να προβεί στην
αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον
ανωτέρω συνοπτικό διαγωνισμό.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω μέλη:
1. Βασιλική Μαδούλκα, αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού
Ελέγχου, ως πρόεδρος
2. Μαρίνα Τσαπαρίδη, υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού Δ/νσης
Διοίκησης, ως τακτικό μέλος
3. Όλγα Μηλιώνη, υπάλληλος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, ως
τακτικό μέλος
Η πρόεδρος, έπειτα από διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Κατά την έναρξη της διαδικασίας παρευρέθηκαν νόμιμοι εκπρόσωποι της
προσφέρουσας εταιρείας (υποψήφιου αναδόχου) «Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» και
συγκεκριμένα o κ. Ιάκωβος Γρύλλης και η κ. Ευαγγελία Μπάκιντα.
Η Επιτροπή παρέλαβε από την γραμματεία του Πρωτοκόλλου της Περιφέρειας
Κρήτης τους φακέλους των προσφορών, οι οποίοι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού από τους εξής
οικονομικούς φορείς:
α/α

Εταιρεία

Αριθμ. Πρωτ.
Ημερομηνία
κατάθεσης

1.

«ΕΤΑΜ

Ανώνυμη

Εταιρεία

Συμβουλευτικών

και 180355/20-08-2020

Μελετητικών Υπηρεσιών»
2.

«Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο ΕΞΕΛΙΞΙΣ

180373/20-08-2020

Η Επιτροπή αρχικά εξέτασε εξωτερικά τους φακέλους των προσφορών που
υποβλήθηκαν. Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένους φακέλους,
φέροντας τις ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη του διαγωνισμού (άρθρο 10
της αρ. 171460/2020 διακήρυξης)
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των προσφορών,
τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και τους φακέλους των
τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων. Μονογράφησαν από την Επιτροπή
όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που υποβλήθηκαν μέσα στους φακέλους. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών χωρίς να αποσφραγισθούν,
μονογράφησαν από την Επιτροπή και τοποθετήθηκαν σε νέο φάκελο ο οποίος
σφραγίστηκε, υπογράφηκε και παραδόθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία, για την
κράτησή τους μέχρι την αποσφράγισή τους.
Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπίστωσε
τα εξής:
3
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1.
Για την εταιρεία «ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και
Μελετητικών Υπηρεσιών»:
α) στα δικαιολογητικά συμμετοχής είχε υποβληθεί το «Τ.Ε.Υ.Δ.» υπογεγραμμένο
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Ο τρόπος παράθεσης και συρραφής
του δεν ήταν ορθώς και συγκεκριμένα η συρραφή έγινε αρχίζοντας με το Μέρος
Ι, ΙΙ και VI στο οποίο υπήρχε και γνήσια υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
της εταιρείας και στην συνέχεια ακολουθώντας την ίδια συρραφή υπήρχε η
παρεμβολή του πιστοποιητικού των Νομιμοποιητικών Εγγράφων της εταιρείας
και στην συνέχεια τα Μέρη ΙΙΙ και ΙV του Τ.Ε.Υ.Δ.
Η επιτροπή διαπίστωσε παρόλα αυτά ότι η αρίθμηση των σελίδων του Τ.Ε.Υ.Δ.
ήταν πλήρης, χωρίς να υπάρχει καμία παράλειψη και έκρινε ότι πρόκειται για
επουσιώδη πλημμέλεια και πρόδηλο τυπικό σφάλμα το οποίο δεν επιφέρει
έννομη συνέπεια ως προς το περιεχόμενό του.
β) κατά τις διατάξεις του άρθρου 11.2.Ε της διακήρυξης, η εταιρεία είχε
υποβάλει το πιστοποιητικό ISO 9001:2015 το οποίο διέθετε ως απλό
φωτοαντίγραφο, χωρίς όμως να έχει επικυρωθεί από δικηγόρο, όπως όριζαν οι
διατάξεις της διακήρυξης καθώς και το άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν 4194/2013) και το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
Η επιτροπή κατόπιν τούτου έκρινε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής της
εταιρείας «ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών
Υπηρεσιών» δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης και δεν την έκανε
αποδεκτή.
2. Η εταιρεία «Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΙΣ»
κατέθεσε πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της Διακ/ξης του διαγωνισμού,
όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. Η
Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγησή της η οποία είναι η
εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Αi

Αi*σi

A1=100

100*0,25=25

1 (σ1=25%)

Αιτιολόγηση
Η

κατανόηση

απαιτήσεων

του

της

αντικειμένου
σύμβασης,

και

των

όπως

αυτή

τεκμηριώνεται στην προσφορά του υποψηφίου
αναδόχου

ΕΞΕΛΙΞΙΣ

επαρκώς

το

κριτήριο

καλύπτει
Κ1

πλήρως

της

και

παρούσας

αξιολόγησης
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α2=100

100*0,25=25

2

Η ανάλυση του έργου σε πακέτα εργασίας και το
χρονοδιάγραμμα

(σ2=25%)

υλοποίησής

του,

όπως

περιγράφονται στην προσφορά του υποψηφίου
αναδόχου ΕΞΕΛΙΞΙΣ ανταποκρίνονται πλήρως
και επαρκώς για το κριτήριο Κ2 της παρούσας
αξιολόγησης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α3=100

100*0,25=25

Η προτεινόμενη ομάδα έργου στην προσφορά

3

του υποψηφίου αναδόχου Εξέλιξης καλύπτει

(σ3=25%)

πλήρως και επαρκώς το Κ3 της παρούσας
4

αξιολόγησης.

Το
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προτεινόμενο
σχήμα

οργάνωσης της ομάδας έργου και κατανομής των
εργασιών κρίνεται ως άκρως ικανοποιητικό,
καθώς καλύπτει τις απαιτούμενες εξειδικεύσεις
και τα επίπεδα εμπειρίας που προβλέπει η
διακήρυξη.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Α4=105 105*0,25=26,25 Tο προτεινόμενο σχήμα οργάνωσης της ομάδας

4

έργου και κατανομής των εργασιών κρίνεται ως

(σ4=25%)

εξαίρετο. Επιπλέον έχει προβλεφθεί ένα άτομο
με εμπειρία στην επικοινωνία που κρίνουμε ότι
μπορεί

να

βοηθήσει

αποτελεσματικά

στην

ανάδειξη του έργου και στην αύξηση της
δημοσιότητάς του καθώς και στην καλύτερη
δικτύωση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σύνολο: TΕΞΕΛΙΞΙΣ=ΣAi*σi = 101,25

Στη συνέχεια η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 4 του ν. 4412/2016
«….Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε
μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής….», προχώρησε στο
άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε» με
διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», η οποία κρίθηκε αποδεκτή κατά το πρώτο στάδιο
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών. Κατά την
αξιολόγησή της κρίθηκε ότι είχε υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, η προσφερόμενη τιμή ήταν εντός προϋπολογισμού και
συγκεκριμένα ως εξής:

Πίνακας 1
Παραδοτέα

1. Χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών που θα κληθούν

Ποσό σε €

Ποσό σε €

(χωρίς ΦΠΑ)

(με ΦΠΑ)

950,00

1.178,00

να συμμετάσχουν στο Τοπικό Συμβούλιο Οικοτουρισμού
2.

Δημιουργία του Τοπικού Συμβουλίου Οικοτουρισμού

4.000,00

4.960,00

3.

Υποβολή σχεδίου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής

1.950,00

2.418,00

4.

Σχεδιασμός ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών

950,00

1.178,00

5.

Δοκιμή, Αξιολόγηση και Έλεγχος του πακέτου

6.000,00

7.440,00

6.

Επανασχεδιασμός του πακέτου διακοπών

1.950,00

2.418,00
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Πίνακας 2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΛΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ

Αριθμητικώς

Ολογράφως

ΕΥΡΩ

15.800,00 €

Δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ

ευρώ
Αναλογούν ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

3.792,00 €

Τρεις χιλιάδες επτακόσια
εννενήντα δύο ευρώ

Τελική τιμή με ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

19.592,00 €

Δεκαεννιά χιλιάδες πεντακόσια
ενενήντα δύο ευρώ

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτεί
για:
α) την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία ««ΕΤΑΜ Ανώνυμη
Εταιρεία Συμβουλευτικών και Μελετητικών Υπηρεσιών», καθώς δεν
πληρούσε τους όρους της αρ. 171460/2020 διακήρυξης
β) την αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία «Α.ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» (ΑΦΜ: 999874729 Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ) έδρα
οδός 28ης Οκτωβρίου 27, Τ.Κ. 851 00 Ρόδος καθώς πληρούσε τους όρους της
ανωτέρω διακήρυξης και την ανάδειξή της ως προσωρινό μειοδότη στην
συνολική τιμή των 15.800,00 € χωρίς ΦΠΑ (19.592,00€ με ΦΠΑ) με την
προϋπόθεση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως
καθορίζονται στους όρους της αριθμ. 171460/07.08.2020 Διακήρυξης.
7. Το με αρ. πρωτ. 183927/25-08-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
(β) του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
(γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
(ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» .
(στ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
(ζ) του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
6
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Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74 ) και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
(η) 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».
2. Την με αρ. πρωτ. 171460/07-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007157733)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου
“Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου
διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του έργου DESTIMED
PLUS: «Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την
παρακολούθηση και το σχεδιασμό έως την προώθηση και την υποστήριξη των
πολιτικών του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg MED».
3. Την με αρ. πρωτ. 176983/17-08-2020 (ΑΔΑ:Ψ3597ΛΚ-ΓΧΓ) Απόφαση
συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού του έργου
με ακρωνύμιο DESTIMED PLUS.
4. Τις προσφορές που κατατέθηκαν :
Α. Υπ΄αρ. πρωτ. 180355/20-08-2020 της εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε.
Β. Υπ΄αρ. πρωτ. 180373 της εταιρείας Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
4. To από 20/08/2020 πρακτικό αποσφράγισης φακέλων προσφορών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του από 20/08/2020 Πρακτικού – Αποσφράγισης και αξιολόγησης
Προσφορών, όπου η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την ανάθεση του
έργου: “Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου
διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του έργου DESTIMED
PLUS: «Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την
παρακολούθηση και το σχεδιασμό έως την προώθηση και την υποστήριξη των
πολιτικών του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg MED», στην εταιρεία Α.
ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ στο ποσό των 19.592 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
8. Το με αρ. πρωτ. 184612/26-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις: (α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
(β) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης».
(γ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
(δ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(στ) του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από της
Διατάκτες».
2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200
Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου.
5. Την υπ. αρ Απόφ. 25/2018 – Πρακτικό 3/27-02-2018
Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, για την αποδοχή της υλοποίησης του έργου
INTERREG MED “MISTRAL”: «Mediterranean Innovation STRAtegy for
transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth7
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Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για τη διακρατική
clusters και δικτύων στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης»
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 58349/09-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΒΟ7ΛΚ-Π7Υ)
Τροποποίηση Απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης για Συγκρότηση Επιτροπής
Παρακολούθησης και Υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου και τη με αρ.
πρωτ. 58359/09-03-2020 (ΑΔΑ: 9Η1Ξ7ΛΚ-ΨΓΡ) Τροποποίηση Απόφασης
Περιφερειάρχη για τη Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του έργου MISTRAL.
7. Τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος.
8. Την από 14/07/2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Συντονιστή του έργου
“MISTRAL”, DE NITTIS Apollonia Tiziana, την από 17/07/2020 ηλεκτρονική
αλληλογραφία με τον Συντονιστή του WP4, VALENTINI Stefano για την
διαμόρφωση των αναγκών του έργου και των πακέτων εργασίας και την από
03/08/2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον οικονομικό ελεγκτή του έργου,
MULAZZANI Francesca για την διαμόρφωση του προϋπολογισμού.
9. Τη Σύμβαση με αρ. πρωτ. 240651/ 30-09-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005633109
2019-09-30) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και «ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία
Συμβουλευτικών & μελετητικών Υπηρεσιών Α.Ε.»
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την αρίθμ. 25/2018 – Πρακτικό 3/27-02-2018 Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Κρήτης, εγκρίθηκε η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος MISTRAL, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου INTERREG MED
και η υπογραφή της Εταιρικής Συμφωνίας από την Περιφέρεια Κρήτης .
Με την αριθμ. πρωτ. 45233/2018 Απόφαση έχει συγκροτηθεί Τεχνική Επιτροπή
Παρακολούθησης και Υλοποίησης του Έργου η οποία τροποποιήθηκε με την
αρ. πρωτ. 58349/09-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΒΟ7ΛΚ-Π7Υ) και με την αρ. πρωτ.
128540/2018 Απόφαση Περιφερειάρχη έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας η
οποία τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 58359/09-03-2020 (ΑΔΑ: 9Η1Ξ7ΛΚΨΓΡ) Απόφαση.
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Αγγλικά)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ελληνικά)

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (πχ
Μεσόγειος/ΕλλάδαΚύπρος/Αδριατική Ιόνιο/Όλη η
Ευρώπη)
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΕΙΣ, ΧΩΡΕΣ)

«Mediterranean Innovation STRAtegy for
transnational activity of clusters and networks of the
Blue Growth»
Μεσογειακή Στρατηγική Καινοτομίας για τη
διακρατική δραστηριότητα clusters και δικτύων στο
πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης»
MISTRAL
INTERREG MED
Γαλάζια Ανάπτυξη, Καινοτομία, δημιουργία
συνεργειών & δικτύων, Στρατηγικές Έξυπνης
Εξειδίκευσης
Μεσόγειος

1) Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα που αποτελεί και τον
Γενικό Συντονιστή (Ιταλία)
2) ASTER – Εταιρικό Σχήμα Καινοτομίας και
Τεχνολογίας (Ιταλία)
3) Περιφέρεια Φριούλι-Βενέτζια (Ιταλία)
4) Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ελλάδα)
5) Θαλάσσιο/Ναυτιλιακό Cluster Βαλεαρίδων
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
(ΦΟΡΕΑΣ, ΧΩΡΑ)
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: 680Α7ΛΚ-37Γ
(Ισπανία)
6) Cluster Pole Mer Mediterranee - (Γαλλία)
7) Θαλάσσιο/Ναυτιλιακό Cluster Ανδαλουσίας
(Ισπανία)
8) Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (Ιταλία)
9) Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα)
10) Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πορτογαλίας
11) Εθνικό Γραφείο Ερευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας Αλβανίας
12) Πανεπιστήμιο Durres (Αλβανία)
13) Οικονομικό Επιμελητήριο Κροατίας
14) Chrysalis LEAP (Κύπρος)
15) Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας, Διατροφής και
Περιβάλλοντος Ισπανίας
Περιφέρεια Εμίλια Ρομάνα (Ιταλία)

To έργο MISTRAL είναι ένα διακρατικό έργο άρρηκτα
συνδεόμενο με την Γαλάζια Ανάπτυξη, και την
τόνωση της επιχειρηματικότητας στο παράκτιο και
θαλάσσιο περιβάλλον. Ο στόχος του έργου είναι: να
εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική συνεργασία
αποτελούμενη από 8 χώρες με ποικίλους
συμμετέχοντες φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες,
clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου: i) να
καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη
καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την Γαλάζια
Ανάπτυξη, ii) να υποστηριχθεί η δημιουργία clusters
ως ένας εξαιρετικός διαμεσολαβητής της γνώσης για
την ενίσχυση της «Γαλάζιας οικονομίας», iii) να
σχεδιάσει και να εφαρμόσει βιώσιμες αναπτυξιακές
κατευθύνσεις εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές
Έξυπνης Εξειδίκευσης των περιφερειών στη
Μεσόγειο.
Το έργο συνδυάζει ένα ισχυρό εταιρικό σχήμα και μια
καινοτόμα προσέγγιση, που θα συμβάλει στην
τόνωση του τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην
περιοχή της Μεσογείου, στοχεύοντας στην βελτίωση
της καινοτομίας σε τουλάχιστον 300 ΜΜΕ με
τουλάχιστον 100 εμπειρογνώμονες να επωφελούνται
από τις διακρατικές δραστηριότητες και προγράμματα
ανταλλαγών για την ανάπτυξη ικανοτήτων.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

4.837.420,00 ευρώ
361.400,00 ευρώ
Η κοινοτική συμμετοχή για την Περιφέρεια
Κρήτης (85%), αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των
307.190,00ευρώ.
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας,
Α. Καρούσου

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΑΠΑΝΗ
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ΑΔΑ:ΩΠΒΓ7ΛΚ-Δ66)
680Α7ΛΚ-37Γ
Με την αριθμ. 669/2019, πρακτικό Νο. 13/16-05-2019 (ΑΔΑ:
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση του αντικειμένου
της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 240651/ 30-09-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005633109
2019-09-30) για την υλοποίηση των ΠΕ 1,3,4,6 του έργου MISTRAL.
Κατόπιν της από 14/07/2020 ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον Γενικό
Συντονιστή του έργου, της από 17/07/2020 με τον ειδικό Συντονιστή του ΠΕ 4,
όπου τροποποιούνται εν μέρει τα παραδοτέα των πακέτων εργασίας (ΠΕ) 3 και
4, σύμφωνα με την πορεία και τις ανάγκες του έργου, και την από 03/08/2020
ηλεκτρονική επικοινωνία με τον οικονομικό ελεγκτή του έργου κρίνεται
απαραίτητη μερική τροποποίηση της παραπάνω Σύμβασης.
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
α) Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 240651/ 30-09-2019
(ΑΔΑΜ: 19SYMV005633109 2019-09-30) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και
«ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών & μελετητικών Υπηρεσιών Α.Ε.»
μόνο ως προς τα άρθρα 1, 6 και 7 σχετικά με μέρος του φυσικού
αντικειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ως εξής:

Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης του ΠΕ 1,3,4,6 του έργου
“MISTRAL”, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED 2014-2020
Άρθρο 1
Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης
ΤΜΗΜΑ : Π.Ε. 1 Παρακολούθηση, Διαχείριση & Συντονισμός Έργου
Παραδοτέο Α.2 Εκθέσεις πιστοποίησης φυσικού & οικονομικού
αντικειμένου
Η συλλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την αποτύπωση
και συγγραφή των εκθέσεων προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου
του έργου, ανά εξάμηνο, βάση του Οδηγού προγράμματος. Ο ανάδοχος καλείται
να ακολουθεί συγκεκριμένο οδηγό παρακολούθησης του έργου και να
συντάσσει τις εκθέσεις προόδου βάση αυτού, αλλά και να τον ακολουθεί ως
προς τα χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις. Με την ολοκλήρωση της
έκθεσης προόδου συντάσσεται αναφορά δραστηριοτήτων διαχείρισης και
συντονισμού του έργου, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αναδόχου .
ΤΜΗΜΑ Γ: Π.Ε.4 Δικτύωση τοπικών φορέων/επιχειρήσεων και
Χαρτογράφηση Γαλάζιας Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Το Π.Ε. 4 έχει στόχο τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων και την αύξηση
των δυνατοτήτων δικτύωσης των διαφόρων μερών του οικοσυστήματος της
Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Η μεθοδολογία που θα δώσει τις οδηγίες για τις πιλοτικές δράσεις θα βασιστεί
στις αναλύσεις του Π.Ε. 3 με κύρια αναφορά στα εξής: Επιλογή επιχειρηματικών
ιδεών, υποστήριξη και τεχνολογικές ανάγκες, εξακρίβωση προσφορών, έρευνα
για συνεργασίες επιχειρήσεων και πλαίσια ανοιχτής καινοτομίας.
Επιχειρείται συγκεκριμένα η υποστήριξη μιας ισχυρότερης κοινωνίας MED μέσα
από τον ορισμό ad hoc εργαλείων για την υλοποίηση έρευνας σε επιχειρήσεις.
Ξεκινώντας από - από τη μία πλευρά - την αξιολόγηση των αναγκών
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ΑΔΑ: 680Α7ΛΚ-37Γ
καινοτομίας από τις ΜΜΕ / μεγάλες εταιρειών / συμπλεγμάτων
και - από την
άλλη πλευρά - από τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών και ερευνητικών
αποτελεσμάτων, θα διεξαχθούν δραστηριότητες αντιστοίχισης και δικτύωσης,
ώστε να δοθεί ώθηση σε συνεχείς συνεργασίες και εταιρική σχέση σε ένα
ολοκληρωμένο διεθνές πλαίσιο. Τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς /επιχειρήσεις
της Κρήτης θα προετοιμαστούν κατάλληλα προκειμένου να συμμετέχουν στο
εκπαιδευτικό camp του επόμενου ΠΕ5.
Η Γαλάζια Ανάπτυξη λόγω του δια-θεματικού χαρακτήρα της, συνδέεται στενά
με το πλαίσιο της εθνικής Στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS) στην περιοχή της Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, συχνά
αποτελεί σημαντικό θέμα που εντοπίζεται ανάμεσα σε διαφορετικούς Άξονες
Προτεραιότητας (όπως της Ενέργειας, του Αγροδιατροφικού τομέα, του
Μεταποιητικού κ.α.)
Για το λόγο αυτό κρίνεται πολύ σημαντική για το έργο η χαρτογράφηση της
Γαλάζιας Ανάπτυξης στο πλαίσιο των περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS) της χώρας. Σκοπός αυτής της χαρτογράφησης, ιδιαίτερα σε
σχέση με την επικαιροποίηση των περιφερειακών RIS είναι να:

αναπτυχθούν νέες εξειδικεύσεις

εξασφαλιστεί ένας δυναμικότερος σχεδιασμός

επηρεαστεί ο προσανατολισμός με μεγαλύτερη έμφαση στη Γαλάζια
Ανάπτυξη
Τα παραδοτέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ. 1 Δράσεις δικτύωσης Γαλάζιας Ανάπτυξης τοπικών
φορέων/επιχειρήσεων –local stakeholders
Στο παραδοτέο αυτό συμπεριλαμβάνεται:
- Επιλογή των δικαιούχων (π.χ. πρόσκληση)
- Συλλογή των αναγκών των επιχειρήσεων / clusters, αποτελέσματα έρευνας και
πολιτικές προκλήσεις (π.χ. ερωτηματολόγιο)
- Προετοιμασία συμμετεχόντων (συμβουλευτική)
- Προτάσεις για δυνατότητες δικτύωσης (π.χ. matrix, μεταφορές κτλ.)
Στη συνέχεια θα καταγραφούν τα συμπεράσματα της δράσης καθώς και σχόλια
από τους συμμετέχοντες, έτοιμα προς μεταφορά τεχνογνωσίας.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ2: Μελέτη χαρτογράφησης Γαλάζιας Ανάπτυξης στο
πλαίσιο των επιμέρους Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει:
Στοιχεία για την Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία στις διαφορετικές
Περιφέρειες σε επίπεδο χώρας
Δεδομένα και γενική εικόνα της Γαλάζιας Ανάπτυξης στις επιμέρους
Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Προτάσεις, Πρωτοβουλίες, Δράσεις Περιφερειών σε σχέση με το έργο
MISTRAL και τους επιμέρους τομείς της Γαλάζιας Ενέργειας, Αλιείας &
Υδατοκαλλιέργειας, Θαλάσσιας επιτήρησης, Βιοτεχνολογίας, Παράκτιου και
ναυτιλιακού τουρισμού
Συμπεράσματα
Το παραδοτέο Γ2 θα είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την
υλοποίηση του επόμενου πακέτου εργασίας ΠΕ 5 που αφορά την μεταφορά
γνώσεων & τεχνογνωσίας και ιδιαίτερα το εθνικό εκπαιδευτικό camp.
Πιο συγκεκριμένα τα παραδοτέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε – Π.Ε.6 έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.1 Περιφερειακό σχέδια δράσης για την Γαλάζια Ανάπτυξη
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Ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης που να συνδυάζεται με ΑΔΑ:
την RIS3
και άλλες
πολιτικές της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης θα προκύψει
από τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων για την ανάπτυξη κοινών –
υποπεριφερειακών προσεγγίσεων για δράσεις που θα υποστηρίζουν την
υλοποίηση των πολιτικών Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Το περιφερειακό Σχέδιο Δράσης θα παραδοθεί στα αγγλικά και στα ελληνικά.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.2 Παραγωγή υλικού προώθησης και διάχυσης για το Blue
Growth MED Forum
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.3 Τελική επικαιροποίηση της πλατφόρμας για την Γαλάζια
Ανάπτυξη στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Με το κλείσιμο του έργου θα πραγματοποιηθεί η τελική επικαιροποίηση της
πλατφόρμας για την Γαλάζια Ανάπτυξη μέσα στις περιφερειακές Στρατηγικές
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS).
Άρθρο 6
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της ανωτέρω
κράτησης και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού. Επιπλέον κράτηση ύψους
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Τέλος
χαρτοσήμου 3% επί της ανωτέρω κράτησης και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄
αυτού.
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 64
του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσης που θα παρέχει
ο ανάδοχος.
Άρθρο 7:
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα που του έχουν
κατακυρωθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει καταθέσει με την
προσφορά του.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα εξής, ανά ΤΜΗΜΑ:
Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα του Τμήματος Α, έχουν ως εξής:
Παρ.
Α.1

Α.2

Τύπος

Παραδοτέο
στόχος

Λήξη

Συνάντηση

2

01/2022

Περιγραφή
Συμμετοχή σε συντονιστικές
συναντήσεις – αν κριθεί
απαραίτητο
Εκθέσεις πιστοποίησης φυσικού
&
οικονομικού αντικειμένου

Προϋπολογισμός

4.500,00€
Εκθέσεις Αναφορές

5

01/2022

Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα του Τμήματος Γ, έχουν ως εξής:
Παρ.

Γ.1

Περιγραφή
Δράσεις
δικτύωσης Γαλάζιας
Ανάπτυξης τοπικών φορέων
επιχειρήσεων
–
local
stakeholders

Τύπος

Πρόσκλησ
η,
Επικοινων
ία,Συμβου
λευτική,
12

Παραδοτ
έο
στόχος

Λήξη

Προϋπολογι
σμός

1

10/2020

19.000,00€
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Αναφορά

Γ.2

Μελέτη χαρτογράφησης
Γαλάζιας Ανάπτυξης στο
πλαίσιο των επιμέρους
Στρατηγικών Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS)

Μελέτη

1

10/2020

Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα του Τμήματος Δ, έχουν ως εξής:
Παρ.
Δ.1

Δ.2

Περιγραφή

Τύπος

Συμμετοχή στο εθνικό
εκπαιδευτικό
2ήμερο εκπαιδευτικό camp
Συμμετοχή δύο εκπροσώπων
στο
διακρατικό εκπαιδευτικό
εργαστήριο (lab)

Συνέδριο

Συνέδριο

Παραδοτέο
στόχος

Λήξη

Προϋπολογισμός

1

11/2020
–
04/2021

7.500,00€

1

07/2021

1.000,00€

Συγκεντρωτικά το παραδοτέο του Τμήματος Ε, έχει ως εξής:
Παρ.

Περιγραφή

Τύπος

Παραδοτέο
στόχος

Λήξη

Προϋπολογισμός

Ε.1

Περιφερειακό σχέδια δράσης
Γαλάζιας Ανάπτυξης

ΈγγραφοΜελέτη

1

07/2021
–
01/2022

5.000,00€

Φυλλάδιο

1

01/2022

1.000,00€

ΈγγραφοΜελέτη

1

01/2022

4.000,00€

Ε.2

Ε.3

Παραγωγή
υλικού
προώθησης και διάχυσης για
το Blue Growth MED Forum
Τελική επικαιροποίηση της
πλατφόρμας για την Γαλάζια
Ανάπτυξη στις Περιφερειακές
Στρατηγικές Έξυπνης
Εξειδίκευσης

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του
έργου“MISTRAL” ΚΑΕ: ΚΑΕ 02.00.071-00.5441.01.027.
9. Την εισήγηση τoυ κ. Αλεξάκη Γεώργιου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Θεμάτων ΠΚ
10.
Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της
Επιτροπής
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1)
Το από 20/08/2020 Πρακτικό – Αποσφράγισης και αξιολόγησης
Προσφορών, όπου η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την ανάθεση του
έργου: “Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός οικοτουριστικού πακέτου
διακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του έργου DESTIMED
PLUS: «Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την
παρακολούθηση και το σχεδιασμό έως την προώθηση και την υποστήριξη των
πολιτικών του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg MED», στον οικονομικό
μειοδότη εταιρεία (Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ) στο ποσό των 19.592 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2)
Την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 240651/ 30-09-2019
(ΑΔΑΜ: 19SYMV005633109 2019-09-30) μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και
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«ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών & μελετητικώνΑΔΑ:
Υπηρεσιών
Α.Ε.»
μόνο ως προς τα άρθρα 1, 6 και 7 σχετικά με μέρος του φυσικού
αντικειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ως εξής:
Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης του ΠΕ 1,3,4,6 του έργου
“MISTRAL”, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED 2014-2020
Άρθρο 1
Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης
ΤΜΗΜΑ : Π.Ε. 1 Παρακολούθηση, Διαχείριση & Συντονισμός Έργου
Παραδοτέο Α.2 Εκθέσεις πιστοποίησης φυσικού & οικονομικού
αντικειμένου
Η συλλογή και συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την αποτύπωση
και συγγραφή των εκθέσεων προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου
του έργου, ανά εξάμηνο, βάση του Οδηγού προγράμματος. Ο ανάδοχος καλείται
να ακολουθεί συγκεκριμένο οδηγό παρακολούθησης του έργου και να
συντάσσει τις εκθέσεις προόδου βάση αυτού, αλλά και να τον ακολουθεί ως
προς τα χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις. Με την ολοκλήρωση της
έκθεσης προόδου συντάσσεται αναφορά δραστηριοτήτων διαχείρισης και
συντονισμού του έργου, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αναδόχου .
ΤΜΗΜΑ Γ: Π.Ε.4 Δικτύωση τοπικών φορέων/επιχειρήσεων και
Χαρτογράφηση Γαλάζιας Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Το Π.Ε. 4 έχει στόχο τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων και την αύξηση
των δυνατοτήτων δικτύωσης των διαφόρων μερών του οικοσυστήματος της
Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Η μεθοδολογία που θα δώσει τις οδηγίες για τις πιλοτικές δράσεις θα βασιστεί
στις αναλύσεις του Π.Ε. 3 με κύρια αναφορά στα εξής: Επιλογή επιχειρηματικών
ιδεών, υποστήριξη και τεχνολογικές ανάγκες, εξακρίβωση προσφορών, έρευνα
για συνεργασίες επιχειρήσεων και πλαίσια ανοιχτής καινοτομίας.
Επιχειρείται συγκεκριμένα η υποστήριξη μιας ισχυρότερης κοινωνίας MED μέσα
από τον ορισμό ad hoc εργαλείων για την υλοποίηση έρευνας σε επιχειρήσεις.
Ξεκινώντας από - από τη μία πλευρά - την αξιολόγηση των αναγκών
καινοτομίας από τις ΜΜΕ / μεγάλες εταιρειών / συμπλεγμάτων και - από την
άλλη πλευρά - από τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών και ερευνητικών
αποτελεσμάτων, θα διεξαχθούν δραστηριότητες αντιστοίχισης και δικτύωσης,
ώστε να δοθεί ώθηση σε συνεχείς συνεργασίες και εταιρική σχέση σε ένα
ολοκληρωμένο διεθνές πλαίσιο. Τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς /επιχειρήσεις
της Κρήτης θα προετοιμαστούν κατάλληλα προκειμένου να συμμετέχουν στο
εκπαιδευτικό camp του επόμενου ΠΕ5.
Η Γαλάζια Ανάπτυξη λόγω του δια-θεματικού χαρακτήρα της, συνδέεται στενά
με το πλαίσιο της εθνικής Στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την Έξυπνη
Εξειδίκευση (RIS) στην περιοχή της Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, συχνά
αποτελεί σημαντικό θέμα που εντοπίζεται ανάμεσα σε διαφορετικούς Άξονες
Προτεραιότητας (όπως της Ενέργειας, του Αγροδιατροφικού τομέα, του
Μεταποιητικού κ.α.)
Για το λόγο αυτό κρίνεται πολύ σημαντική για το έργο η χαρτογράφηση της
Γαλάζιας Ανάπτυξης στο πλαίσιο των περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS) της χώρας. Σκοπός αυτής της χαρτογράφησης, ιδιαίτερα σε
σχέση με την επικαιροποίηση των περιφερειακών RIS είναι να:

αναπτυχθούν νέες εξειδικεύσεις

εξασφαλιστεί ένας δυναμικότερος σχεδιασμός
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επηρεαστεί ο προσανατολισμός
Ανάπτυξη

ΑΔΑ: 680Α7ΛΚ-37Γ
με μεγαλύτερη έμφαση
στη Γαλάζια

Τα παραδοτέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ. 1 Δράσεις δικτύωσης Γαλάζιας Ανάπτυξης τοπικών
φορέων/επιχειρήσεων –local stakeholders
Στο παραδοτέο αυτό συμπεριλαμβάνεται:
- Επιλογή των δικαιούχων (π.χ. πρόσκληση)
- Συλλογή των αναγκών των επιχειρήσεων / clusters, αποτελέσματα έρευνας και
πολιτικές προκλήσεις (π.χ. ερωτηματολόγιο)
- Προετοιμασία συμμετεχόντων (συμβουλευτική)
- Προτάσεις για δυνατότητες δικτύωσης (π.χ. matrix, μεταφορές κτλ.)
Στη συνέχεια θα καταγραφούν τα συμπεράσματα της δράσης καθώς και σχόλια
από τους συμμετέχοντες, έτοιμα προς μεταφορά τεχνογνωσίας.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ2: Μελέτη χαρτογράφησης Γαλάζιας Ανάπτυξης στο
πλαίσιο των επιμέρους Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει:
Στοιχεία για την Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία στις διαφορετικές
Περιφέρειες σε επίπεδο χώρας
Δεδομένα και γενική εικόνα της Γαλάζιας Ανάπτυξης στις επιμέρους
Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Προτάσεις, Πρωτοβουλίες, Δράσεις Περιφερειών σε σχέση με το έργο
MISTRAL και τους επιμέρους τομείς της Γαλάζιας Ενέργειας, Αλιείας &
Υδατοκαλλιέργειας, Θαλάσσιας επιτήρησης, Βιοτεχνολογίας, Παράκτιου και
ναυτιλιακού τουρισμού
Συμπεράσματα
Το παραδοτέο Γ2 θα είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την
υλοποίηση του επόμενου πακέτου εργασίας ΠΕ 5 που αφορά την μεταφορά
γνώσεων & τεχνογνωσίας και ιδιαίτερα το εθνικό εκπαιδευτικό camp.
Πιο συγκεκριμένα τα παραδοτέα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε – Π.Ε.6 έχουν ως εξής:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.1 Περιφερειακό σχέδια δράσης για την Γαλάζια Ανάπτυξη
Ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης που να συνδυάζεται με την RIS3 και άλλες
πολιτικές της Περιφέρειας Κρήτης. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης θα προκύψει
από τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων για την ανάπτυξη κοινών –
υποπεριφερειακών προσεγγίσεων για δράσεις που θα υποστηρίζουν την
υλοποίηση των πολιτικών Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Το περιφερειακό Σχέδιο Δράσης θα παραδοθεί στα αγγλικά και στα ελληνικά.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.2 Παραγωγή υλικού προώθησης και διάχυσης για το Blue
Growth MED Forum
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.3 Τελική επικαιροποίηση της πλατφόρμας για την Γαλάζια
Ανάπτυξη στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)
Με το κλείσιμο του έργου θα πραγματοποιηθεί η τελική επικαιροποίηση της
πλατφόρμας για την Γαλάζια Ανάπτυξη μέσα στις περιφερειακές Στρατηγικές
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS).
Άρθρο 6
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
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Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Τέλος χαρτοσήμου 3% ΑΔΑ:
επί 680Α7ΛΚ-37Γ
της ανωτέρω
κράτησης και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄ αυτού. Επιπλέον κράτηση ύψους
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Τέλος
χαρτοσήμου 3% επί της ανωτέρω κράτησης και 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ επ΄
αυτού.
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 64
του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσης που θα παρέχει
ο ανάδοχος.
Άρθρο 7:
Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα παραδοτέα που του έχουν
κατακυρωθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει καταθέσει με την
προσφορά του.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα εξής, ανά ΤΜΗΜΑ:
Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα του Τμήματος Α, έχουν ως εξής:
Παρ.
Α.1

Α.2

Τύπος

Παραδοτέο
στόχος

Λήξη

Συνάντηση

2

01/2022

Περιγραφή
Συμμετοχή σε συντονιστικές
συναντήσεις – αν κριθεί
απαραίτητο
Εκθέσεις πιστοποίησης φυσικού
&
οικονομικού αντικειμένου

Προϋπολογισμός

4.500,00€
Εκθέσεις Αναφορές

5

01/2022

Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα του Τμήματος Γ, έχουν ως εξής:
Παρ.

Γ.1

Γ.2

Περιγραφή

Τύπος

Δράσεις
δικτύωσης Γαλάζιας
Ανάπτυξης τοπικών φορέων
επιχειρήσεων
–
local
stakeholders

Πρόσκλησ
η,
Επικοινων
ία,Συμβου
λευτική,
Αναφορά

Μελέτη χαρτογράφησης
Γαλάζιας Ανάπτυξης στο
πλαίσιο των επιμέρους
Στρατηγικών Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS)

Παραδοτ
έο
στόχος

Λήξη

1

10/2020

Προϋπολογι
σμός

19.000,00€

Μελέτη

1

10/2020

Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα του Τμήματος Δ, έχουν ως εξής:
Παρ.
Δ.1

Δ.2

Περιγραφή
Συμμετοχή στο εθνικό
εκπαιδευτικό
2ήμερο εκπαιδευτικό camp
Συμμετοχή δύο εκπροσώπων
στο
διακρατικό εκπαιδευτικό
εργαστήριο (lab)

Τύπος

Συνέδριο

Συνέδριο

Παραδοτέο
στόχος

Λήξη

Προϋπολογισμός

1

11/2020
–
04/2021

7.500,00€

1

07/2021

1.000,00€

Συγκεντρωτικά το παραδοτέο του Τμήματος Ε, έχει ως εξής:
Παρ.

Περιγραφή

Τύπος
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Παραδοτέο

Λήξη

Προϋπολογισμός

ΑΔΑ: 680Α7ΛΚ-37Γ

στόχος
Ε.1

Ε.2

Ε.3

Περιφερειακό σχέδια δράσης
Γαλάζιας Ανάπτυξης
Παραγωγή
υλικού
προώθησης και διάχυσης για
το Blue Growth MED Forum
Τελική επικαιροποίηση της
πλατφόρμας για την Γαλάζια
Ανάπτυξη στις Περιφερειακές
Στρατηγικές Έξυπνης
Εξειδίκευσης

ΈγγραφοΜελέτη

1

07/2021
–
01/2022

5.000,00€

Φυλλάδιο

1

01/2022

1.000,00€

ΈγγραφοΜελέτη

1

01/2022

4.000,00€

Όλες οι δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του
έργου“MISTRAL” ΚΑΕ: ΚΑΕ 02.00.071-00.5441.01.027. ,
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Στην παρούσα απόφαση Δήλωσε ΠΑΡΩΝ ο Περιφερειακός Σύμβουλος και
Τακτικό μέλος της επιτροπής κος. Μανουσάκης Νικόλαος για τους λόγους που
ανέφερε και καταχωρήθηκαν στα πρακτικά.
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 01-09-2020

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου
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ΑΔΑ: 680Α7ΛΚ-37Γ
Ηράκλειο 07 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. πρωτ.: 195340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση
:Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιαννής Δημήτριος
Τηλέφωνα
:2813 400.228
e-mail
:tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού
Ελέγχου ΠΚ
- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ
- - Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 1071/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.
1071/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο 30/01-09-2020), που
αφορά

στην

Έγκριση

Πρακτικών,

Κατακυρώσεις

κ.τ.λ.

Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων – Θεμάτων (DESTIMED PLUS - INTERREG MED “MISTRAL”)

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ
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