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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.»

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει 

 την επιλογή αναδόχου, με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο τη συμφερότερη 
μετά από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση προσφορά βάσει του Π.Δ. 28/80, για την 
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ».
 Η προκηρυσσόμενη   σύμβαση   έχει   προϋπολογισμό   παροχής   των   παραπάνω 
υπηρεσιών το ποσό των 67.650,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% , και 
εντάσσεται στις  υποχρεώσεις του Δήμου που απορρέουν από την Α.Π. 1490 
Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΠ  Ιονίων Νήσων για υποβολή 
Επιχειρησιακών σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου ( ΟΣΑΑΧ).Η 
χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011. Στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2011 έχει εγγραφεί πίστωση 67.650,00 € με Κ.Α. 30.6162.01.
Η επιστημονική ομάδα του διαγωνιζομένου θα πρέπει να αποτελείται κατ΄ ελάχιστο από:

• Έναν (1) Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου (ΥΕ) και

• Τρία  (3) τουλάχιστον στελέχη σε γνωστικά αντικείμενα της χωροταξίας και της 
περιφερειακής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος,της γεωπληροφορικής και της 
γεωπονικής.

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή 
συναφούς αντικειμένου με αυτά που αναφέρονται στην κατωτέρω περιγραφή: 

1 Υπεύθυνος     Έργου     (Εμπειρία     >20     ετών)  
Μηχανικός ή Οικονομολόγος με εμπειρία στην διοίκηση έργων και 
συνολική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 20 ετών.

2 Ειδικός     Χωροτάκτης     (Εμπειρία     >10     ετών)  
Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με συνολική 
επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών.

3 Ειδικός     Περιβαλλοντολόγος     (Εμπειρία     >5     ετών)  
Μηχανικός Περιβάλλοντος με συνολική επαγγελματική εμπειρία 
μεγαλύτερη των 5 ετών.

4 Ειδικός     GIS     (Εμπειρία     >10     ετών)  



Τοπογράφος Μηχανικός με ειδίκευση στη Γεωπληροφορική και συνολική 
επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή 
κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα 
με την νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο 
εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
ΠΟΕ και διαθέτουν την κατάλληλη ικανότητα και ειδικότερα 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε παροχή υπηρεσιών συμβούλου και άδεια χρήσης λογισμικού γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών ( GIS). 
 Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες περίπου από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέφαλος του Δήμου Κεφαλλονιάς στο 
Αργοστόλι τ.κ.28100 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, την 22/11/2011 ημέρα Τρίτη , 
και ώρα 10:00 π.μ.
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού 
διατίθενται από το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Κεφαλλονιάς, Πλατεία Βαλλιάνου , 
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ,τηλ.26713-60151 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στον δικτυακό 
τόπο www.kefallonia.gov.gr .

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς 

Αλέξανδρος Παρίσης 
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