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Ενδιαφέροντος για

την ανάθεση με διαγωνιστική

διαδικασία μέσω καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών φυσικών ή
νομικών πρόσωπων ενεργειών τεχνικής βοήθειας του υποέργου 4 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» της Πράξης «Δράσεις Ωρίμανσης
έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052388»
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης
«Δράσεις Ωρίμανσης έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5052388»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, προτίθεται να συνεργαστεί με οικονομικό φορέα
για την υλοποίηση των υπηρεσιών του Υποέργου 4 της ως άνω Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΤΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ». Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ωρίμανση ενεργειών που
περιλαμβάνουν την ανάδειξη ιδιαίτερων στοιχείων κάθε Δήμου, τα οποία δημιουργούν πόλους που
συμβάλλουν τόσο στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών υποδομών στους Δήμους, όσο και
ανάδειξης ιδιαίτερων στοιχείων – τοπόσημων των Δήμων. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων – πόρων
των Νησιών κατά περίπτωση και σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική, είναι
στόχος, ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο συνολικής έγκυρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης
πληροφορίας για τους επισκέπτες. Το προτεινόμενο έργο επίσης συμβάλει έμμεσα στην ενίσχυση της
τοπικής ταυτότητας και στην ενεργοποίηση των κατοίκων, των φορέων και των θεσμών για την
προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει τις Υπηρεσίες των εμπλεκόμενων Δήμων για την ολοκλήρωση
των απαιτούμενων μελετών και την αδειοδότηση σε επίπεδο προμελετών, βάσει των ισχυουσών
διατάξεων, για τα ακόλουθα έργα:
1. Χάραξη και σήμανση ποδηλατόδρομου περιμετρικά της Νήσου Αίγινας / Δήμος Αίγινας
2. Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επισκεπτών Αγκιστρίου / Δήμος Αγκιστρίου
3. Εκθεσιακός Χώρος για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων/ Δήμος Κυθήρων
4. Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιπατητικών διαδρομών και Σήμανσης Πόρου / Δήμος Πόρου
5. Έκθεση ναυτικής παράδοσης Σπετσών στο κτίριο Ντάπια (όροφος) / Δήμος Σπετσών
6. Σήμανση και ερμηνεία περιβάλλοντος πρόσβασης στο Φάρο Κόγχης / Δήμος Σαλαμίνας
7. Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επισκεπτών Τροιζήνας / Δήμος Τροιζηνίας –
Μεθάνων
8. Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επισκεπτών Ύδρας / Δήμος Ύδρας
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Το έργο θα ανατεθεί με διαγωνιστική διαδικασία, μέσω πρόσκλησης τριών (3) υποψήφιων αναδόχων
από τον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών φυσικών ή νομικών πρόσωπων ενεργειών
τεχνικής βοήθειας που τηρεί το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα σχετικά προβλεπόμενα στο άρθρο 119 του Ν. 4412/2016.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00) €
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με διάρκεια υλοποίησης τους πέντε (5) μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού λεξιλογίου
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 85312320-8 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει τιμής.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσιών
Συμβάσεων. (ΚΗΜΔΗΣ)
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