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ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Διευθύντρια της Ε.Π.Μ.Α.Σ.
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 για
την επιλογή αναδόχου για τo Έργο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και
φιλοξενίας στο νησί της Κέρκυρας».

Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ Α/247).
2) Το άρθρο 25 του Ν. 3614/07 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/251).
3) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64).
4) της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής
συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
5) Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19) συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς
τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση του αντικειμένου του παρόντος
διαγωνισμού (παροχή υπηρεσιών) και στο μέτρο που δεν έρχεται σε αντίθεση με την
ως άνω Οδηγία,
6) Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»
7)

Την
Υπουργική
Απόφαση
Συστήματος
Διαχείρισης
Β΄540/27.03.2008,αρ.πρωτ.
14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008)
όπως
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(ΦΕΚ
αυτή

τροποποιήθηκε και ισχύει (α΄τροπ/ση: ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009 αρ. πρωτ.
43804/ΕΥΘΥ 2041/09 και β΄τροπ/ση: ΦΕΚ 1088/Β/2010, αρ. πρωτ.
28020/ΕΥΘΥ 1212/2010).
8) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη
σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
9) Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)
10) Το Π.Δ. 118/ 2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150),
συμπληρωματικά και αναλογικά ως προς τα ζητήματα που συμβιβάζονται με τη φύση
του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού (παροχή υπηρεσιών) και στο μέτρο που
δεν έρχεται σε αντίθεση με την ως άνω Οδηγία.
11) Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»
(ΦΕΚ Α/173) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012
(ΦΕΚ Α/51),
12) Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45) ,
13) Το Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/Α/14-10-1980) «Περί Οργανισμού και Λειτουργίας
της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου».
14) Τη με την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/2114/16-03-2011 (ΦΕΚ77/ΥΟΔΔ/28-0311) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, «περί ορισμού των μελών
του Δ.Σ. της ΕΠΜΑΣ».
15) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΜΑΣ, κατά τη συνεδρίαση της
19/04/2011, σχετικά με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της
ΕΠΜΑΣ.
16) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΜΑΣ, κατά τη συνεδρίαση της
10/10/2013, σχετικά με τη διενέργεια του εν θέματι διαγωνισμού.
17) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15111 2/9/2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων για ένταξη της Πράξης με τίτλο «Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης
και φιλοξενίας στο νησί της Κέρκυρας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων με ΚΩΔ. ΟΠΣ 380350
18) Τη Σ.Α.Ε. Π 0228 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του έργου
«Πόλη, ύπαιθρος, θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας στο νησί της
Κέρκυρας» με τον ενάριθμο κωδικό 2012ΕΠ02280018
19) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98),
20) Τα με αρ. πρωτ.2439/06-12-13,2623/06-12-13 έγγραφα της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τα οποία δόθηκε προέγκριση
για τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού.
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Αποφασίζουμε:
1. Την προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή (άρθρο 2 παρ. 11 περ. (α) και άρθρο 51 παρ. 1 περ. (β) του Π.Δ. 60/2007 και
αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 συμπληρωματικά και αναλογικά
εφαρμοζόμενες) για την επιλογή αναδόχου για το έργο, «Πόλη, ύπαιθρος,
θάλασσα: διαδρομές τέχνης και φιλοξενίας στο νησί της Κέρκυρας» εκτιμώμενου
συνολικού κόστους 186.991,86 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και χωρίς δικαιώματα
προαίρεσης και κόστους με τα δικαιώματα προαίρεσης 204.354.70 ΕΥΡΩ χωρίς
ΦΠΑ.
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων που έχει ενταχθεί στο
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1
PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από την Εθνική
Πινακοθήκη – Μουσείο Αλ. Σούτζου ως Δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ:
380350

2. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στην
επισυναπτόμενη αναλυτική Διακήρυξη και στα Παραρτήματα Α΄ έως Γ΄ αυτής, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι ημερομηνίες αποστολής
στην Ε.Ε.Ε.Ε., καθώς και οι ημερομηνίες δημοσίευσης στην ΕτΚ και στον τύπο
και στη Διαύγεια συμπληρώνονται στη συνημμένη αναλυτική Διακήρυξη μετά
την ολοκλήρωση της αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. και των δημοσιεύσεων στην ΕτΚ
και στον τύπο από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα σχετικά αποδεικτικά
αποστολής και δημοσίευσης.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού) μετά την
παρέλευση προθεσμίας πενήντα δύο ημερών (52) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την
προτεραία της ως άνω ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 15:00
(καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.
Οι σχετικές ημερομηνίες συμπληρώνονται στη συνημμένη αναλυτική Διακήρυξη
μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. σύμφωνα με
το σχετικό αποδεικτικό αποστολής. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Περίληψη της Διακήρυξης να δημοσιευθεί στην Ε.Ε.Ε.Ε., στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στις παρακάτω εφημερίδες (με την προϋπόθεση τήρησης του
Τιμολογίου Δημοσίου)
α) Ναυτεμπορική
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β) Ημερησία
Οι παραπάνω δημοσιεύσεις στην ΕτΚ και στον τύπο δεν θα γίνουν πριν την
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Ε.Ε.Ε.Ε.
Περίληψη της Διακήρυξης να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η συνημμένη Διακήρυξη να αποσταλεί στα Επιμελητήρια και στον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
Η παρούσα καθώς και οι συνημμένες αναλυτική Διακήρυξη και περιλήψεις αυτής
να αναρτηθούν αμέσως μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. στην
ιστοσελίδα www. nationalgallery.gr
Η παρούσα καθώς και η συνημμένη περίληψη αυτής να αναρτηθεί αμέσως μετά
την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Η Διευθύντρια της Ε.Π.Μ.Α.Σ.

Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Περίληψη της Διακήρυξης προς αποστολή στην ΕτΚ και στον τύπο.
2. Αναλυτική Διακήρυξη
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