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Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΟΤ ΣΑΜΕΘΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 190 έσο 193 «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο»  ηνπ Ν. 

3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ 

Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/04-02-98 Β΄). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 “Πεξί Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα & Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ” (ΦΔΚ 19 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α΄). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ)» (ΦΔΚ 64 Α΄).  

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150 Α΄) “Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ”.  

7. Σελ αξίζ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/11-8-2010 Β¨) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ. 

8. Σν έξγν «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean θαη αθξσλχκην 

“ELIH-MED”» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθξαηηθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο MED θαη ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ. 

9. Σελ απφ 19/04/2013 εηζήγεζε ηεο Οκάδαο ηνπ έξγνπ ELIH MED γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 
Κνκνηελή, 17/05/2013 
Αξ. Πξση.: 1448 
 
Αξ. Πξνθήξπμεο: 4/2013 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ 

Σκήκα Δπηζηεκνληθνηερληθήο Τπνζηήξημεο & Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ                                         
 
Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 ∙ 69100 ∙  Κνκνηελή 
Πιεξνθνξίεο : Πάξηζηαο Υξήζηνο 
Σειέθσλν  : 25310 83000 
Fax  : 25310 83029 
e-mail  : c.partsias@pta-emth.gr 
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10. Σελ αξηζ. 1396/10-05-2013 απφθαζε καο (ΒΔΝΦΟΡΡΦ-Ι9Χ) πεξί έγθξηζεο νηθνλνκηθήο 

δαπάλεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

11. Σελ αξηζ. 1397/10-05-2013 απφθαζή καο (ΑΓΑ ΒΔΝΦΟΡΡΦ-ΘΙΜ) πεξί έγθξηζεο 

δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο απηνχ θαη 

ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ: α) δηελέξγεηαο –αμηνιφγεζεο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε θαη β) 

παξαθνινχζεζεο – παξαιαβήο, αλαθνξηθά κε ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ εκπεηξνγλψκνλα» 

γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ «Γεκνζηφηεηαο, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο, δηάρπζεο θαη 

θεθαιαηνπνίεζεο» ηνπ έξγνπ «Energy Efficiency in Low-income Housing in the 

Mediterranean /Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ ζηε Μεζφγεην» θαη 

αθξσλχκην “ELIH-MED” ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθξαηηθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο MED 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

1. Πξνθεξχζζνπκε αλνηρηφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/04-02-98 Β΄) κε 

ηίηιν «Παροτή σπηρεζιών εμπειρογνώμονα» γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

«Δημοζιόηηηας, ενημέρωζης, εσαιζθηηοποίηζης, διάτσζης και κεθαλαιοποίηζης» 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean 

/Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θνηλσληθψλ θαηνηθηψλ ζηε Μεζφγεην» θαη αθξσλχκην “ELIH-MED” 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθξαηηθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο MED, κε θξηηήξην ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πξνυπνινγηζκνχ κέρξη εκαηόν ηριάνηα επηά 

τιλιάδες εκαηόν ζαράνηα εννιά εσρώ και ογδόνηα λεπηά (137.149,80 €) πλέον ΦΠΑ, 

ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ.  

2. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

επηζπλαπηφκελν Σεχρνο Πξνθήξπμεο Αλνηρηνχ Γηαγσληζκνχ θαη ζηα παξαξηήκαηα απηνχ ηα 

νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

3. Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, νξίδεηαη  17/06/2013, ημέρα Δεσηέρα 

και ώρα 14:00 π.μ. ζηα γξαθεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο, Γεκεηξίνπ Σζεηηλέ 

7, 69 100 Κνκνηελή. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα 

ζα είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

4. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο 

γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα 
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θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηελ πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε 

νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ 139 Α΄), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ 

ΔΔ θαη πνπ αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο ηα 

λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή 

θξάηνπο-κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή 

ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή 

ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ θαη πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα 

ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ). Έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο ζα είλαη: ε παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ππνβνιή 

πξνηάζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο. 

Κάζε ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πεξηγξάθεηαη θαη 

αλαιχεηαη, ζηελ πξνθήξπμε θαη ζην παξάξηεκα απηήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

απφθαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Σν επηζπλαπηφκελν παξάξηεκα είλαη ην 

αθφινπζν: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.. 

 

 

 

Αριστείδης Γιαννακίδης 

Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΝΟΙΧΣΟΤ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

«Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την υλοποίηςη δράςεων  «Δημοςιότητασ, 

ενημζρωςησ, ευαιςθητοποίηςησ, διάχυςησ και κεφαλαιοποίηςησ» του ζργου με τίτλο «Energy 

Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean /Ενεργειακή αναβάθμιςη κοινωνικϊν 

κατοικιϊν ςτη Μεςόγειο» και ακρωνφμιο “ELIH-MED” του Προγράμματοσ Διακρατικήσ 

Εδαφικήσ υνεργαςίασ MED  

   

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 137.149,80 ΕΤΡΩ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΩΣ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ (31/12/2014) 

 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ, ΜΑΙΟ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοιχτόσ Διαγωνιςμόσ: 137.149,80 ΕΤΡΩ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 

 

Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

 

    ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ            ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν 17/06/2013 

 

 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ  

17/05/2013 

Θμερομθνία Θμζρα Ϊρα  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Θμ. Μθν. Ζτοσ εβδομάδασ   

 

18/06/2013 

 

Σρίτη 

 

10:00 π.μ. 

 Δ. Σςετινζ 7,  

69100 Κομοτηνή  

«Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την υλοποίηςη 

δράςεων  «Δημοςιότητασ, ενημζρωςησ, ευαιςθητοποίηςησ, 

διάχυςησ και κεφαλαιοποίηςησ» του ζργου με τίτλο «Energy 

Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean 

/Ενεργειακή αναβάθμιςη κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτη Μεςόγειο» 

και ακρωνφμιο “ELIH-MED” του Προγράμματοσ Διακρατικήσ 

Εδαφικήσ υνεργαςίασ MED. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ 

Σκήκα Δπηζηεκνληθνηερληθήο Τπνζηήξημεο & Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ                                         
 
Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 ∙ 69100 ∙  Κνκνηελή 
Πιεξνθνξίεο : Πάξηζηαο Υξήζηνο / Καξαβαγγέιε Γεσξγία 
Σειέθσλν  : 25310 83000        / 25313 50223 
Fax  : 25310 83029 
e-mail  : c.partsias@pta-emth.gr / gkaravangeli@pamth.gov.gr 

 

 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 
Κνκνηελή,  17/05/2013 
Αξ. Πξση.:  1448 
 
Αξ. Πξνθήξπμεο: 4/2013 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ  (ςτο εξισ: θ Ανακζτουςα 

Αρχι) προκθρφςςει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνιςμό με προβλεπόμενθ ςυνολικι δαπάνη εκατόν 

τριάντα επτά χιλιάδεσ εκατόν ςαράντα εννιά ευρϊ και ογδόντα λεπτά (137.149,80 €) πλζον 

ΦΠΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και 

αντικείμενο τθν «Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την υλοποίηςη δράςεων  

«Δημοςιότητασ, ενημζρωςησ, ευαιςθητοποίηςησ, διάχυςησ και κεφαλαιοποίηςησ» του ζργου 

με τίτλο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean /Ενεργειακή 

αναβάθμιςη κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτη Μεςόγειο» και ακρωνφμιο “ELIH-MED” του 

Προγράμματοσ Διακρατικήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ MED. Το ζργο χρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κατά 75%) και από εκνικοφσ πόρουσ (κατά 25%), 

μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 

 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα είναι ςφμφωνθ με τισ 

διατάξεισ: 

 

1) Των άρκρων 190 ζωσ 193 «Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) 

«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ», 

2) Τον Κανονιςμό Οικονομικισ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ταμείων 

Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 78/4-2-98 τ. Β), 

3) Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 «Ρρομικειεσ δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 

κεμάτων» (ΦΕΚ 19  Ά), όπωσ αυτόσ ιςχφει, 

4) Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του 

Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 247 Ά), 

5) Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν)» (ΦΕΚ 64 Ά), 

6) Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμοί Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (ΦΕΚ 150 Ά). 
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7) Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 261/97(ΦΕΚ 1186/Τα/16.9.1997) «Για τθ διαφάνεια ςτθ διαφθµιςτικι 

προβολι του ∆θµοςίου και του ευρφτερου ∆θµοςίου Τοµζα από τα ζντυπα και τα 

θλεκτρονικά µζςα ενθµζρωςθσ» και οι τροποποιιςεισ του 

8) Τθν αρικμ. 35130/739/09-08/2010 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ 1291 τ. Β) 

απόφαςθ αναπροςαρμογισ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 του Ν. 2362 του 1995 

(ΦΕΚ 247 Α’) 

9) Τθν με αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 Τ.Β) Υπουργικι Απόφαςθ 

Διαχείριςθ Συςτιματοσ και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου 3 

«Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία», όπωσ αυτι ιςχφει 

10) Τθν αρικ. 869/23-02-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΗΗΟΨ-ΦΜ7) απόφαςθ μασ περί ςυγκρότθςθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Ρρόχειρων και Ανοικτϊν Διαγωνιςμϊν που διενεργεί το Ρ.Τ.Α. ΑΜΘ 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων, 

11) Τθν υπ’αρικμ. 1S-MED10-029/03-08-2011 Χρθματοδοτικι Σφμβαςθ μεταξφ τθσ 

Διαχειριςτικισ Αρχισ του MED και τθσ Εκνικισ Αντιπροςωπείασ νζων τεχνολογιϊν, 

ενζργειασ και βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, Επικεφαλισ εταίροσ του ζργου ELIH-MED, 

12) Τθν από 19/04/2013 ειςιγθςθ τθσ Ομάδασ του ζργου ELIH MED για τθ διενζργεια του 

ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ. 

13) Τθν αρικμ. 1396/10-05-2013 (ΒΕΝΦΟΨ-Ι9Ω) Απόφαςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. του 

Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ. με τθν οποία εγκρίκθκε θ οικονομικι δαπάνθ 

του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Το ζργο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean / Ενεργειακι 

αποδοτικότθτα ςε κοινωνικζσ κατοικίεσ ςτθ Μεςόγειο / ELIH-MED χρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κατά 75%) και από εκνικοφσ πόρουσ (κατά 25%), 

μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Κφριοσ ςκοπόσ του ζργου, ςτο οποίο 

ςυμμετζχουν 7 κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Μεςογείου (Ιςπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, 

Μάλτα και Κφπροσ) είναι θ ενεργειακι αναβάκμιςθ 500 κατοικιϊν κοινωνικοφ χαρακτιρα ςτθ 

Μεςόγειο, ςτισ οποίεσ διαβιοφν κυρίωσ οικογζνειεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, κακϊσ επίςθσ και θ 

εφρεςθ / εφαρμογι τεχνικϊν λφςεων και πρωτοποριακϊν χρθματοδοτικϊν προτάςεων για τθν 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτισ Μεςογειακζσ κοινωνικζσ κατοικίεσ.  

 

Από τθν πλευρά τθσ Ελλάδασ ςυμμετζχουν θ Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ 
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(ΡΑΜΘ), το Κζντρο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΚΑΡΕ), και το Δθμοκρίτειο 

Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ (ΔΡΘ) – το οποίο αντικατζςτθςε τον ΟΕΚ λόγω κατάργθςθσ του. Οι τρεισ 

Ζλλθνεσ Εταίροι κα πραγματοποιιςουν πιλοτικι εφαρμογι ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτα 5 

κτιρια των Φοιτθτικϊν Εςτιϊν του ΔΡΘ ςτθν Κομοτθνι, που περιζχουν ςυνολικά 630 

διαμερίςματα ςυνολικισ δυναμικότθτασ 700 κλινϊν (560 μονόκλινα -70 δίκλινα).  Θ επιλογι των 

φοιτθτϊν γίνεται με οικονομικά (ετιςιο ειςόδθμα γονζων ι ιδίων εάν είναι παντρεμζνοι) και με 

κοινωνικά κριτιρια (ανεργία, αδελφό φοιτθτι/φοιτιτρια ι να υπθρετεί τθ ςτρατιωτικι του 

κθτεία, γονείσ ανάπθροι πάνω από 67%, άρρωςτοι κλπ..) 

 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τθσ τάξθσ 35-40% ςτα κτιρια των 

φοιτθτικϊν εςτιϊν, κα πραγματοποιθκοφν παρεμβάςεισ ςτο κζλυφοσ των κτθρίων (προςκικθ 

εξωτερικισ κερμομόνωςθσ) και ςτα Θ/Μ ςυςτιματα (προςκικθ θλιακϊν ςυλλεκτϊν για ηεςτό 

νερό χριςθσ, αντικατάςταςθ ενεργοβόρων λαμπτιρων κλπ.)   

 

Το ζργο ELIH-MED, ςτο πλαίςιο των καινοτόμων μεκόδων κοινωνικισ προςζγγιςθσ και 

ςυμμετοχισ, προβλζπει τθ ςφςταςθ δφο ομάδων: α) Τοπικι Ομάδα Διαχείριςθσ ςτθν οποία 

ςυμμετζχουν οι Τοπικζσ και Ρεριφερειακζσ Αρχζσ, Επιμελθτιρια, Σφλλογοι  και λοιποί φορείσ και 

β) Ομάδα Συμμετοχικοφ Ρρογραμματιςμοφ, ςτθν οποία εκπροςωποφνται οι χριςτεσ των 

επιλεγμζνων κατοικιϊν.   

 

Γενικοί ςτόχοι του ζργου:  

 Ζμφαςθ ςτισ εκνικζσ, περιφερειακζσ και τοπικζσ πολιτικζσ για τθν ενεργειακι 

αποδοτικότθτα και επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ευρϊπθσ2020 

 Ενίςχυςθ των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ κατοικίεσ χαμθλοφ 

ειςοδιματοσ μζςω καινοτόμων μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ με τθν υποςτιριξθ του 

ΕΤΡΑ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ  

 Αλλαγι ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ 

 Επίτευξθ πολιτικισ ςυναίνεςθσ για τθν δθμιουργία ενόσ διακρατικοφ επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ ςε κοινωνικζσ κατοικίεσ ςτθ Μεςόγειο για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014-2020 
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Ειδικοί ςτόχοι του ζργου: 

 Συνεργαςία ςε όλα τα επίπεδα για το πρόβλθμα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κοινωνικζσ 

κατοικίεσ ςτθ Μεςόγειο 

 Μεταφορά εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν 

κατοικιϊν 

 Εγκατάςταςθ ζξυπνων μετρθτϊν και αλλαγι ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ / μείωςθ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ 

 Ριλοτικι εφαρμογι καινοτόμων τεχνικϊν λφςεων και χρθματοδοτικϊν εργαλείων ςε δζκα 

διαφορετικζσ τοποκεςίεσ ςε ζξι χϊρεσ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα ςε κοινωνικζσ κατοικίεσ 

 Συνζργεια μεταξφ εκνικϊν, περιφερειακϊν, τοπικϊν και ευρωπαϊκϊν εργαλείων για τθ 

χρθματοδότθςθ επενδφςεων ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κατοικίεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ.  

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ «Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για 

τθν υλοποίθςθ δράςεων  «Δθμοςιότθτασ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, διάχυςθσ και 

κεφαλαιοποίθςθσ» του ζργου με τίτλο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the 

Mediterranean /Ενεργειακι αναβάκμιςθ κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτθ Μεςόγειο» και ακρωνφμιο 

“ELIH-MED” του Ρρογράμματοσ Διακρατικισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ MED, αφορά τθν παραγωγι 

εργαλείων επικοινωνίασ (ζντυπο και οπτικοακουςτικό υλικό) και καμπάνιασ ευαιςκθτοποίθςθσ, 

κακϊσ επίςθσ και τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων / ςυναντιςεων για τουσ χριςτεσ, το ευρφ κοινό και 

τθσ Τοπικισ Ομάδασ Διαχείριςθσ. Συγκεκριμζνα το αντικείμενο περιλαμβάνει τθ ςυνδρομι του 

Εταίρου 16 (Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ) ςτθν υλοποίθςθ των Συνιςτωςϊν 2 

(Ρλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ), 3 (Κεφαλαιοποίθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του 

ζργου), 5 (Καινοτόμεσ τεχνικζσ) και 6 (Ζξυπνα ςυςτιματα διαχείριςθσ ενζργειασ) του ζργου, 

ςφμφωνα με το Παράρτημα 1 τησ παροφςησ. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό ζωσ εκατόν εξήντα οχτϊ χιλιάδεσ 

εξακόςια ενενήντα τζςςερα ευρϊ και είκοςι πζντε λεπτά (168.694,25€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. Σε περίπτωςθ που θ τιμι μίασ οικονομικισ προςφοράσ, είναι 

αςυνικιςτα χαμθλι θ Επιτροπι δφναται να ηθτιςει εγγράφωσ διευκρινίςεισ. Μετά τθν εξζταςθ 

των υποβλθκζντων ςτοιχείων και διευκρινίςεων, θ Επιτροπι Διενζργειασ/ Αξιολόγθςθσ 
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ειςθγείται τθν αποδοχι ι αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ προςφοράσ αυτισ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 52 του Ρ.Δ. 60/2007 (55 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ). 

 

i. Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά. 

ii. Ο οικονομικόσ διακανονιςμόσ όςον αφορά ςτισ καταβολζσ των πλθρωμϊν προσ τον 

Ανάδοχο, ορίηεται ωσ εξισ: 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ςταδιακά με τθν ολοκλιρωςθ και οριςτικι παραλαβι των 

παραπάνω δράςεων και μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ εκπλιρωςθσ όλων των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου. 

O ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν 

Ρροςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

υνιςτϊςα/Φάςη/Αντικείμενο 

Κατηγορία Δαπάνησ 

φνολο 

ςυμπ. ΦΠΑ 
Εξωτερικοί 

υνεργάτεσ 
Τπηρεςίεσ 

Προβολή 

και 

προϊθηςη 

2/2.2: Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςτο 

τελικό διεκνζσ ςυνζδριο του ζργου (Βρυξζλλεσ)  
5.000,00 € 5.000,00 € - 10.000,00 € 

2/2.3: Καμπάνια ευαιςκθτοποίθςθσ 14.000,00 € 13.000,00 € 79.369,25 € 106.369,25 € 

3/3.2: Βιωςιμότθτα αποτελεςμάτων του ζργου 11.500,00 € - - 11.500,00 € 

3/3.3: Κεφαλαιοποίθςθ αποτελεςμάτων με άλλα ζργα 11.500,00 € 1.715,00 € - 13.215,00 € 

5/5.4: ΑϋΦάςθ υλοποίθςθσ πιλοτικοφ ζργου - 4.000,00 € - 4.000,00 € 

5/5.5: ΒϋΦάςθ υλοποίθςθσ πιλοτικοφ ζργου - 6.460,00 € 6.000,00 € 12.460,00 € 

5/5.6: Αξιολόγθςθ πιλοτικοφ ζργου - 2.000,00 € - 2.000,00 € 

6/6.1: Συςτιματα ζξυπνων μετρθτϊν - 1.500,00 € - 1.500,00 € 

6/6.4: Εγκατάςταςθ μετρθτϊν και ςυνζργεια με τθν 

υλοποίθςθ του πιλοτικοφ 
- 2.500,00 € 5.150,00 € 7.650,00 € 

φνολο 42.000,00 € 36.175,00 € 90.519,25 € 168.694,25 € 
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Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από 

κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ κάκε φορά νόμουσ και ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και  

Οικονομικϊν . 

 

4. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1.Οι προςφορζσ ςτο ςφνολό τουσ, ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για εκατόν 

είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ τθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν. 

2. Αν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα να απευκφνει ερϊτθμα προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ διαγωνιηόμενουσ, αν αποδζχονται 

τθν παράταςθ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να απαντιςουν 

μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ. Αν δεν απαντιςουν κεωρείται ότι δεν αποδζχονται τθν 

παράταςθ και δεν ςυμμετζχουν πλζον ςτον διαγωνιςμό. 

3. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθν 

λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

4. Δεν επιτρζπεται θ απόςυρςθ προςφοράσ υποψθφίου ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ και 

ανεξάρτθτα από τθν κατακφρωςθ. Σε περίπτωςθ που κα αποςυρκεί κάποιοσ από τουσ 

υποψθφίουσ Αναδόχουσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται με απόφαςι τθσ να του επιβάλει 

κυρϊςεισ και ειδικότερα: Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 

 

5. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ζγγραφα ι ταχυδρομικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ, και 

κεωροφνται εμπρόκεςμεσ εφόςον παραληφθοφν από τθν ανακζτουςα Αρχι εωσ και τθν 

17/06/2013 και ϊρα 14:00. Οι προςφορζσ που υποβάλλονται κα πρζπει να είναι  ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα (ι με επίςθμθ μετάφραςθ) ςε ζνα (1) πρωτότυπο και περιλαμβάνουν 3 υπό-

φακζλουσ μζςα ςε ζνα φάκελο ςφραγιςμζνο με τα αντίςτοιχα αρχεία ωσ ακολοφκωσ: 

 Δικαιολογητικά υμμετοχήσ και ςτοιχεία τεχνικήσ επάρκειασ. 

 Σεχνική Προςφορά. 

 Οικονομική Προςφορά. 

ε κάθε φάκελο θα πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ (Τπόδειγμα  1 του Παραρτήματοσ 1) 

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΟΡΡΨ-8Ξ7



                                                                                                                          

                                                                                          Σελίδα | 9  

 Θ λζξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ι ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ αντίςτοιχα. 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ προκιρυξθσ. 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

 Θ θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν, 

 Τα ςτοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΟΜΕΝΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ. 

 

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Τα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ και τεχνικισ και 

επαγγελματικισ επάρκειασ, που υποβάλλουν με ποινι αποκλειςμοφ οι ςυμμετζχοντεσ ςτο 

διαγωνιςμό μαηί με τθν προςφορά τουσ είναι: 

α. Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ γνιςιου υπογραφισ ςτισ οποίεσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ¹ κα δθλϊνει ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του²:  

1.Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπο του υποψθφίου από τουσ 

αναφερόμενουσ ςτο άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007.  

2. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 

δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.  

 

 

¹           α) ςε περίπτωςη υποψηφίου φυςικοφ προςϊπου η δήλωςη αφορά ςτο ίδιο το φυςικό πρόςωπο    β)ςε 
περίπτωςη νομικοφ προςϊπου την δήλωςη υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ή διαχειριςτήσ ή εξουςιοδοτημζνοσ 
προσ τοφτο α. για το εκπροςωποφμενο από αυτόν νομικό πρόςωπο και β. για τον εαυτό του ατομικά όςον αφορά 
το ςημείο 2 τησ άνω δηλϊςεωσ. ε περίπτωςη που α. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ή διαχειριςτήσ ή εξουςιοδοτημζνοσ 
προσ τοφτο είναι διαφορετικό πρόςωπο από τον Πρόεδρο και τον Διευθφνοντα φμβουλο  ςε περίπτωςη 
ανϊνυμησ εταιρίασ η ωσ άνω υπεφθυνη δήλωςη υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθφνοντα φμβουλο, ή  β. 
υπάρχουν επιπλζον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριςτζσ, η ωσ άνω υπεφθυνη δήλωςη υποβάλλεται και 
για κάθε ζναν από αυτοφσ ξεχωριςτά. 
²           επιςημαίνεται ότι οι εν λόγω υπεφθυνεσ δηλϊςεισ θα πρζπει με ποινή αποκλειςμοφ να φζρουν ημερομηνία 
θεϊρηςησ γνηςίου τησ  υπογραφήσ ίδια με την ημερομηνία υπογραφήσ τησ υπεφθυνησ δήλωςησ. Επίςησ ςτισ 
Τπεφθυνεσ Δηλϊςεισ θα πρζπει να  δηλϊνονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (Σίτλοσ Διακήρυξησ, αριθμόσ 
πρωτοκόλλου και ΑΔΑ)   
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3.Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναγκαςτικι διαχείριςθ κακϊσ και ότι 

δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναγκαςτικι 

διαχείριςθ. 

4. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.1 

5. Δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλεσ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν 

υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό 

άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 

6. Είναι εγγεγραμμζνοι ςε οικείο Επιμελθτιριο ι Επαγγελματικό ι Εμπορικό Μθτρϊο (εντόσ 

παρενθζςεωσ να δηλώνετε ποιο είναι αυτό) κακϊσ και ότι αςκοφν το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

β. Υπεφκυνθ διλωςθ² του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ςτισ οποίεσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ¹  κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρθρου 11 τησ παροφςασ. 

γ. Υπεφκυνθ διλωςθ² του Ν. 1599/1986 με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ ςτισ οποίεσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ¹ κα δθλϊνει ότι: 

 Τα ςτοιχεία είναι ακριβι και θ ςυγκεκριμζνθ ομάδα ζργου αλλά και ο υποψιφιοσ ζχει 

ςυμμετάςχει και ολοκλθρϊςει αντίςτοιχα ζργα. 

 Τα ςτοιχεία αντικλιτου που κα ζχει τθν ζδρα του ςτθν Ελλάδα (μόνο για φυςικά και 

νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλουν 

κοινι προςφορά). 

 Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

 

 

¹           α) ςε περίπτωςη υποψηφίου φυςικοφ προςϊπου η δήλωςη αφορά ςτο ίδιο το φυςικό πρόςωπο    β)ςε 
περίπτωςη νομικοφ προςϊπου την δήλωςη υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ή διαχειριςτήσ ή εξουςιοδοτημζνοσ 
προσ τοφτο α. για το εκπροςωποφμενο από αυτόν νομικό πρόςωπο και β. για τον εαυτό του ατομικά όςον αφορά 
το ςημείο 2 τησ άνω δηλϊςεωσ. ε περίπτωςη που α. ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ή διαχειριςτήσ ή εξουςιοδοτημζνοσ 
προσ τοφτο είναι διαφορετικό πρόςωπο από τον Πρόεδρο και τον Διευθφνοντα φμβουλο  ςε περίπτωςη 
ανϊνυμησ εταιρίασ η ωσ άνω υπεφθυνη δήλωςη υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθφνοντα φμβουλο, ή  β. 
υπάρχουν επιπλζον ομόρρυθμοι εταίροι ή/και άλλοι διαχειριςτζσ, η ωσ άνω υπεφθυνη δήλωςη υποβάλλεται και 
για κάθε ζναν από αυτοφσ ξεχωριςτά. 
²           επιςημαίνεται ότι οι εν λόγω υπεφθυνεσ δηλϊςεισ θα πρζπει με ποινή αποκλειςμοφ να φζρουν ημερομηνία 
θεϊρηςησ γνηςίου τησ  υπογραφήσ ίδια με την ημερομηνία υπογραφήσ τησ υπεφθυνησ δήλωςησ. Επίςησ ςτισ 
Τπεφθυνεσ Δηλϊςεισ θα πρζπει να  δηλϊνονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (Σίτλοσ Διακήρυξησ, αριθμόσ 
πρωτοκόλλου και ΑΔΑ)   
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δ. Στοιχεία για το προφίλ3   του υποψθφίου (δομι, ζδρα, προςωπικό, διεφκυνςθ, κτλ) και 

ςτοιχεία εμπειρίασ του υποψθφίου για τα αντίςτοιχα ζργα που ζχει υλοποιιςει κατά τθν 

προθγοφμενθ πενταετία  (5 ζτθ). Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηήζεη θαη 

νινθιεξψζεη επηηπρψο με ποινή αποκλειζμού, ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) αληίζηνηρα έξγα, ζηο 

πλαίζιο ζσγτρημαηοδοηούμενων έργων. 

Ο Ρροςφζρων οφείλει επιπλζον να διακζτει τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και εμπειρία 

ςτθν παραγωγι και διανομι ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ, ςε ενθμερωτικζσ εκδόςεισ, ςε 

διαφθμιςτικά ζντυπα, ςε τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ παραγωγζσ κακϊσ επίςθσ και ςε 

διοργάνωςθ επικοινωνιακϊν εκδθλϊςεων-ςεμιναρίων-ςυνεδρίων-ςυναντιςεων ςε δθμόςιουσ 

φορείσ και οργανιςμοφσ. 

Θ τεκμθρίωςθ τθσ εμπειρίασ του υποψθφίου κα αποδεικνφεται με τθν υποβολι 

ολοκλθρωμζνου πίνακα ζργων με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Θμερομθνία ζναρξθσ  

2. Τίτλοσ ζργου  

3. Φορζασ ανάκεςθσ 

4. Σφντομθ περιγραφι ζργου 

5. Διάρκεια ζργου 

6. Συνολικόσ προχπολογιςμόσ ζργου 

7. Ρροχπολογιςμόσ που αναλογεί ςτον υποψιφιο ανάδοχο 

8. Κατάςταςθ ζργου 

9. όλοσ του υποψιφιου αναδόχου 

10. Ροςοςτό ςυμμετοχισ αναδόχου ςτο ζργου 

11. Στοιχείο τεκμθρίωςθσ  

 

Για όλα τα ζργα του πίνακα απαιτείται πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

εφόςον οι παραλιπτεσ των ζργων είναι φορείσ του Δθμοςίου. Εάν οι αποδζκτεσ του ζργου 

είναι ιδιωτικοί φορείσ τότε αρκεί θ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ του εργοδότθ ι αν αυτό δεν 

είναι εφικτό, θ υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου αναδόχου για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του 

ζργου. 

 

 

 

3   Ο υποψήφιοσ θα πρζπει να παρουςιάςει ςυνοπτικά ςτο προφίλ του την ςχετική εμπειρία που απαιτείται 
καθϊσ και να      παραθζςει μόνο τα απολφτωσ ςχετικά με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 
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ε. Τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και οι 

τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι 

απόςπαςμα του καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για 

Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και 

Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν 

υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό  

προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιριϊν ι κάκε 

άλλου νομικοφ προςϊπου. 

- Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί 
με τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά  για κάκε 
προμθκευτι που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία. 

ςτ. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  

του ζργου, με Φ.Ρ.Α. (Υπόδειγμα 4 του Ραραρτιματοσ 1) 

η. Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 από διαπιςτευμζνο προσ 

τοφτο φορζα ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του ΡΔ. 261/1997 (ΦΕΚ Α' 186/1997) και όπωσ 

αυτό τροποποιικθκε από το άρκρο 12 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α)  

θ. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ περί εγγραφισ ςτο μθτρϊο που τθρείται ςτο Τμιμα 

Ελζγχου & Διαφάνειασ του Ε.Σ.. (Ρ.Δ. 310/1996). 

 

7.ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊνει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά τθν ικανοποίθςθ 

όλων των προχποκζςεων και απαιτιςεων του ζργου που περιγράφονται ςτθν παροφςα και 

παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα 1 και ςτθν Ενότθτα Δ και να είναι μονογραμμζνθ ςε όλα τα φφλλα 

και υπογεγραμμζνθ ςτο τζλοσ. 

 

8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. Θ Οικονομικι Ρροςφορά  κα πρζπει να αναφζρει το κακαρό ποςό τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν  

και το ςυνολικό κόςτοσ (κακαρι αξία πλζον ΦΡΑ). 

2. Οι προςφορζσ κα πρζπει να δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ. 

3. Το περιεχόμενο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να ακολουκεί τα απαιτοφμενα  του  

Ραραρτιματοσ-Στοιχεία Φακζλου Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
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4. Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ΕYΩ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο 

προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 

χρθματικϊν ενταλμάτων. 

5. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ ςε ξζνο νόμιςμα 

κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

8. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται 

να παρζχουν αυτά. 

 

9.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

1. Για τθν παρακολοφκθςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν υπεφκυνθ είναι θ αρμόδια 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ/ Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ). 

2. Οι διαδικαςίεσ παράδοςθσ και παραλαβισ του Ζργου γίνονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τθν ΕΡΡΕ. 

3.  Ο Ανάδοχοσ, ςτο πλαίςιο του ζργου του, κα υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και κα 

κοινοποιεί ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τα παραδοτζα του ζργου, ζτςι όπωσ 

αυτά ορίηονται ςτθν παροφςα και τθν ςχετικι ςφμβαςθ.  

4. Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ 

Σφμβαςθσ, θ ΕΡΡΕ διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο τισ παρατθριςεισ τθσ επί του 

παραδοτζου, προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλλει 

κατάλλθλα διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο. 

5. Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι δφο (2) φορζσ και ςε καμία 

περίπτωςθ ο χρόνοσ των παρατθριςεων ι τθσ επανυποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει το 

ςυνολικό χρόνο του Ζργου. 

6. Θ παράδοςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο και θ παραλαβι του Ζργου από τθν ΕΡΡΕ, γίνονται 

υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που ορίηονται ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 
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7. Σε περίπτωςθ που υλικό, άυλο ι μθ αποκακιςτϊμενο παραδοτζο, δεν ανταποκρίνεται τελικά 

ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ςφμβαςθσ, θ επιτροπι ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, όπωσ αυτι 

δφναται να εφαρμοςκεί ςε κάκε περίπτωςθ, μπορεί να απορρίψει το παραδοτζο ι να το 

αποδεχκεί μερικά με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, περιλαμβάνοντασ  ςχετικι  αιτιολογία 

ςτο αντίςτοιχο πρωτόκολλο. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ 

του μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ρ.Δ. 118/2007. 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Τον διαγωνιςμό κα διεξάγει τριμελισ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ που ζχει ςυγκροτθκεί 

με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κα εκτελζςει τα κακικοντα    (α) του οργάνου 

παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν,   και  β) του οργάνου αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν. 

Για τθν αξιολόγθςθ τυχόν ενςτάςεων κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ζχει ςυςτακεί 

ανεξάρτθτθ τριμελισ επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων. 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ εμπρόκεςμθσ κατάκεςθσ κάκε 

προςφοράσ κακϊσ και τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των ςτοιχείων τεχνικισ 

επάρκειασ κάκε προςφοράσ. 

Κάκε προςφορά που δεν ζχει κατατεκεί εμπρόκεςμα ι δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτοιχεία τεχνικισ επάρκειασ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και 

δεν προχωρεί ςε διαδικαςία Τεχνικισ και Οικονομικισ αξιολόγθςθσ. 

Θ Επιτροπι  Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ αφοφ λάβει υπόψθ τθσ, τα ςτοιχεία των φακζλων των 

Ρροςφορϊν, προβαίνει ςε ζλεγχο και αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν(Βάςθ των 

κριτθρίων Αξιολόγθςθσ τθσ Ρροςφοράσ) και αφοφ αξιολογιςει τισ Οικονομικζσ Ρροςφορζσ, 

ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν  κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ 

υπζρ του τελικά επικρατζςτερου υποψθφίου. 

Η τεχνική προςφορά καλφπτει το 80% τησ ςυνολικήσ βαθμολογίασ ενϊ η οικονομική 
προςφορά το 20%. 

 

Θ κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

Ρροςφοράσ, κα γίνει κατά τθ φκίνουςα τιμι τθσ Συνολικισ Βακμολογίασ που προκφπτει από τον 

τφπο:  

 Βi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Kmin/Ki) 
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Ππου: 

Tmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά 

Ti θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι 

Ki το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ i 

Βi το αποτζλεςμα το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Ρροςφορά είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Β. 

Ρροςφορζσ που ζχουν ίςα ΣΒ κεωροφνται ιςοδφναμεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι ιςοδφναμεσ 

Ρροςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ Τεχνικισ βακμολογίασ. 

Βαθμολόγηςη Σεχνικϊν Προςφορϊν: Θ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει 

ςφμφωνα με τα «Κριτιρια Αξιολόγθςθσ» επί τον αντίςτοιχο «Συντελεςτι Βαρφτθτασ»  ,όπωσ 

προςδιορίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ 

Α/Α 
 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Σ1 Μεθοδολογία Τλοποίηςησ 50% 

  1.1 
Κατανόθςθ και αξιολόγθςθ των ςτόχων και ιδιαιτεροτιτων του 
ζργου και ενςωμάτωςι τουσ ςτθν προςζγγιςθ του ζργου 

50% 

Σ2 Ομάδα Ζργου 50% 

    2.1 
Οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ 
προκφπτει από τθν ςφνκεςι τθσ 

50% 

ΤΝΟΛΟ 
 

100% 

Ομάδα 1 - Μεθοδολογία Τλοποίηςησ 

Θα αξιολογθκεί θ μεκοδολογία που κα υιοκετιςει ο Ανάδοχοσ, και ο τρόποσ εφαρμογισ και 

προςαρμογισ τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο. Συγκεκριμζνα, κα εκτιμθκεί θ κατανόθςθ των 

ςτόχων του ζργου, θ επάρκεια του ςχεδιαςμοφ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ (ποιοτικά και χρονικά) 

και θ ρεαλιςτικότθτα ωσ προσ τθν ανάλυςι του ςε εργαςίεσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν 

προςζγγιςθ του επικοινωνιακοφ μθνφματοσ, ςτον τρόπο διάχυςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των 
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δφο ομάδων ςτόχων και ςτισ πρακτικζσ για τθν εξαςφάλιςθ και τθν επιτυχι διαδραςτικότθτα 

ςτισ εκδθλϊςεισ που αφοροφν τουσ χριςτεσ. 

Ομάδα 2 - Ομάδα Ζργου 

Θα αξιολογθκεί θ οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ αυτι κα 

προκφπτει από το φάκελο που κα κατακζςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κακϊσ και θ ποιότθτα τθσ 

τεχνικισ υποςτιριξθσ. Επίςθσ, αξιολογείται θ διακεςιμότθτα των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου και 

το προτεινόμενο ςχιμα διοίκθςθσ. 

 

Κάκε κριτιριο βακμολογείται, με βακμό, που είναι ακζραιοσ αρικμόσ από το 0 ζωσ το 10, 

ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί : 

Βαθμόσ κριτηρίου Αιτιολογία 

              0 Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι απαράδεκτθ ωσ προσ το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

1-4 Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι ελλιπισ ωσ προσ το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

5-8 Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι ικανοποιθτικι ωσ προσ το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

9-10 Πταν θ ςυγκεκριμζνθ προςφορά είναι εξαίρετθ ωσ προσ το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο 

Ειδικότερα ωσ προσ κάκε κριτιριο, κάκε τεχνικι προςφορά χαρακτθρίηεται ωσ: 

■ Απαράδεκτθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ 

προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν 

υφίςταται, είτε κεωρείται ακατάλλθλθ για το ζργο. 

■ Ελλιπισ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει 

ςτοιχειωδϊσ τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου 

κριτθρίου. 

■ Ικανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει 

πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

■ Εξαίρετθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει  πλιρωσ 

τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου και 

προςφζρει επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το ζργο. 
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Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ κάκε επί μζρουσ κριτθρίου  

ςτακμίηεται   με τον  ςυντελεςτι   βαρφτθτασ του   κριτθρίου  αυτοφ   (π.χ. το κριτιριο 1.1 ζχει 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ 40% δθλαδι πολλαπλαςιάηεται επί  

0,4) και ςτρογγυλοποιείται ςτο 2ο δεκαδικό ψθφίο. 

Θ Επιτροπι επιφυλάςςει το δικαίωμα να προςκαλζςει τουσ υποψθφίουσ να παρουςιάςουν και 

να αναλφςουν τθν πρόταςθ τουσ προφορικά και να κζςει ερωτιςεισ. Το άκροιςμα των 

βακμολογιϊν των κριτθρίων Τ1 και Τ2 τθσ προςφοράσ  αποτελεί τον τελικό βακμό τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ ι (Σι) ενϊ θ προςφορά που επιτυγχάνει τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία είναι θ μζγιςτθ Τεχνικι Ρροςφορά Tmax. 

Βαθμολόγηςη  Οικονομικϊν  Προςφορϊν.   Θ   βακμολόγθςθ  των  οικονομικϊν 

προςφορϊν είναι ςχετικι. Συγκεκριμζνα ο Συνολικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ 

Ρροςφοράσ  i  αποτελεί  το   πθλίκου  τθσ   προ  ΦΡΑ  τιμισ  τθσ  χαμθλότερθσ 

οικονομικά  προςφοράσ  Kmin  προσ τθν  προ  ΦΡΑ τιμι τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

προςφοράσ Κι . 

Οι   τελικοί   βακμοί   τθσ   Επιτροπισ   πρζπει   να   καταχωρθκοφν   ςτο   ςχετικό 

πρακτικό τθσ. 

Το πρακτικό τθσ τελικισ κατάταξθσ των Ρροςφορϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο του 

διαγωνιςμοφ (οικονομικζσ προςφορζσ, επιςτολζσ κλπ.) αποτελεί και τθν ειςιγθςθ προσ το 

αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Το Ζργο 

κα ανατεκεί µε βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά θ οποία κα 

προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των 

προςφερόντων και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν. 

 

11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

1. Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφαςίηει να κατακυρϊςει το ζργο είναι 

υποχρεωμζνοσ να προςζλκει, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ του ζργου, να υπογράψει τθ ςφμβαςθ για το ζργο, θ οποία κα 

βαςίηεται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και κα περιζχει όςουσ όρουσ κρικεί ότι 

διευκρινίηουν τθν προκιρυξθ ι διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου του ζργου τθσ 

ςφμβαςθσ. Ρριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζςα ςτο προαναφερόμενο χρονικό 
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διάςτθμα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

 

Οι Ζλληνεσ Πολίτεσ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

Α
Π

Α
ΙΣ

Η
Η

 

Α
Π

Α
Ν

Σ
Η

Η
 

Π
Α

Ρ
Α

Π
Ο

Μ
Π

Η
 

 

 

 1 

 Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να 

πιςτοποιείται θ εγγραφι του υποψιφιου Αναδόχου ςε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν 

οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματοσ του. Το 

πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ 

ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 2 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 

δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγραφοσ 1 του Ρ.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/AV16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ 

κακϊσ και για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ 

εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 

και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει 

εκδοκεί το πολφ τρεισ(3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ. 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

  3 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό 

πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ 

ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 

 

ΝΑΙ 

  

     
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό 
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 4 

                        

διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 

να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ  των δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ. 

 

ΝΑΙ 

 

 5 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 6 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό 

διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό 

αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 7 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό 

παφςθ εργαςιϊν ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν 

οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 

πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 8 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 9 

Ριςτοποιθτικά όλων  των   οργανιςμϊν   κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ 

προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 

 

ΝΑΙ 

  

 10 
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

 

ΝΑΙ 
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πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 

 11 

Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ 

Υπουργικισ Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ 

του καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 

3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με άρκρο 3 του Ν. 3414/2005 

 

ΝΑΙ 

  

 12 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ 

ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 2 Ραράρτθμα 1)  
ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν 

καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ 

να αναπλθρωκοφν με Ζνορκη Βεβαίωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 

βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκη αυτι Βεβαίωςη κα υποβλθκεί υποχρεωτικά 

εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτεσ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

Α
Π

Α
ΙΣ

Η
Η

 

Α
Π

Α
Ν

Σ
Η

Η
 

Π
Α

Ρ
Α

Π
Ο

Μ
Π

Η
 

 

 

 1 

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου 

περί εγγραφισ του ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε 

αντίςτοιχο επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο. Το πιςτοποιθτικό ι θ 

βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν  από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 2 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο 

που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγραφοσ 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 

 

 

 

ΝΑΙ 
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64/A’/16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 

διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ κακϊσ και για τα 

αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 

πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 3 
Ριςτοποιθτικό  αρμόδιασ   δικαςτικισ   ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι 

ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το 

πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν 

από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

     

 

 4                         

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο 

τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι 

(6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 5 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ 

του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ  

πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 6 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ 

ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο 

δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 

πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 7 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν 

ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν οφτε ζχει κινθκεί ςε 

βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό. Το 

πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν 

 

 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΟΡΡΨ-8Ξ7



                                                                                                                          

                                                                                         Σελίδα | 22  

από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 8 

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 

αρμόδιασ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου 

Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα 

δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 

ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

 

 

ΝΑΙ 

  

9 

 

 

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ 

προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 10 
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 11 

Υπεφκυνθ   Διλωςθ,   ςφμφωνα   με τισ  διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ 20977/2007,ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι 

απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με άρκρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 

ΝΑΙ 

  

 12 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ 

ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 2 – Ραράρτθμα 1) 
ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του Υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά 

δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι 

αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκη Βεβαίωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ 

όπου δεν προβλζπεται Ζνορκη Βεβαίωςη, με Τπεφθυνη Δήλωςη του Υποψιφιου Αναδόχου 

ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 

βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκη αυτι Βεβαίωςη κα υποβλθκεί υποχρεωτικά 

εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν». Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ 
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κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν 

ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Σα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 
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Η
Η

 

Α
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Π
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 1 

Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ 

εγγραφι του υποψιφιου Αναδόχου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι 

βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ με τθν οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του  

επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να ζχει 

εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 2 

Πλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ εκπροςϊπθςθ 

του υποψιφιου Αναδόχου και θ τιρθςθ των ςχετικϊν διατυπϊςεων 

δθμοςιότθτασ. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ςε περίπτωςθ αλλοδαποφ νομικοφ 

προςϊπου ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια διοικθτικι ι 

δικαςτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του προςϊπου αυτοφ, 

όπου κα πρζπει να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για:  

α)   Αδίκθμα      ςχετικό     με     τθν     άςκθςθ τθσ    επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ και 

β) Αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ.1, του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 

60/2007 (ΦΕΛ 64/Α'/16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ κακϊσ 

και 

γ)  Για τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεοκοπίασ. 

Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι: 

 Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. 

 Ρρόεδροσ, Δ/νων Σφμβουλοσ για Α.Ε. 

 Αν ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ είναι διαφορετικό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ 
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φυςικό   πρόςωπο   από   τα   ανωτζρω,   και   ο εκάςτοτε νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ. 

 Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του. 

Το απόςπαςμα  αυτό κα  πρζπει  να  ζχει  εκδοκεί το πολφ   τρεισ   (3)   

μινεσ   πριν   από   τθν   θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

     

4 

                         

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το 

πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 5 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ 

ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 

μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 6 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 

μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

 7 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε 

αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 

πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 8 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί  υπό κοινι εκκακάριςθ του 

ΚΝ2190/1920 όπωσ ιςχφει ι υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ 

εκκακάριςθσ των άνω νομοκετθμάτων. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 

ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 

τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ  

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό παφςθ εργαςιϊν ι 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ 

του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό.  Το πιςτοποιθτικό 
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 9 αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ. 

ΝΑΙ 

 10 
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 

απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. 

 

ΝΑΙ 

  

 

 11 

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 

παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 12 
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

ΝΑΙ 

  

13 
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι 

απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με άρκρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 

ΝΑΙ 

  

 14 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ  ποςοφ τθσ 

ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 2 Ραράρτθμα1)  
ΝΑΙ   

Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόςωπα, ςε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά 

δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί 

ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκη Βεβαίωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 

βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκη αυτι Βεβαίωςη κα υποβλθκεί υποχρεωτικά 

εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα, ςε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του Υποψιφιου Αναδόχου 

οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ 

όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκη 

βεβαίωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκη Βεβαίωςη, με 

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΟΡΡΨ-8Ξ7



                                                                                                                          

                                                                                         Σελίδα | 26  

υπεφθυνη δήλωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 

Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ 

κατάςταςθ. Θ Ζνορκη αυτι Βεβαίωςη κα πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του 

«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ 

διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και 

ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Σα ςυνεργατικά ςχήματα  

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 

Α
Π

Α
ΙΣ

Η
Η

 

Α
Π

Α
Ν

Σ
Η

Η
 

Π
Α

Ρ
Α

Π
Ο

Μ
Π

Η
 

 

 1 

Πλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ εκπροςϊπθςθ 

του υποψιφιου Αναδόχου. Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται ςε επίςθμα 

αντίγραφα 

   ΝΑΙ   

 2 
Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ       Ανάδοχοσ 

λειτουργεί νόμιμα. 
   ΝΑΙ   

 

 3 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ δεν 

ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και για τα αδικιματα που 

προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγραφοσ 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 

64/Α’/16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ 

διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ κακϊσ και για  τα αδικιματα 

τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. Το απόςπαςμα 

αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 4 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το 

πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

 

   ΝΑΙ 
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δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 

 5 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε 

πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 

μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 

   ΝΑΙ 

  

 

 

  6 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ. To πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) 

μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 

των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 

   ΝΑΙ 

  

 

 

  7 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε 

αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 

πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 

 

   ΝΑΙ 

  

 

 

  8 

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του 

ΚΝ 2190/1920 όπωσ ιςχφει ι υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ 

εκκακάριςθσ των άνω νομοκετθμάτων. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 

ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 

τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.  

 

   ΝΑΙ 

  

  9 
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ    δεν    τελεί     υπό    παφςθ     

εργαςιϊν    ι πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν οφτε ζχει  

κινθκεί ςε    βάροσ του διαδικαςία  κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό.  Το 

πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από 

τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

   ΝΑΙ 

  

10 
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 

του υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από 

αυτόν προςωπικό. 

 

 

 

   ΝΑΙ 
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11 

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ 

παραγράφου, από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν 

θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

Κατακφρωςθσ. 

 

 

 

   ΝΑΙ 

  

12 
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

 

 

   ΝΑΙ 

  

13 
Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Κοινισ Υπουργικισ 

Απόφαςθσ 20977/2007, ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του καταδικαςτικι 

απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με άρκρο 3 του Ν. 3414/2005. 

 

 ΝΑΙ 
  

 14 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ 

ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 2 Ραράρτθμα1)  
ΝΑΙ   

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν 

ςτο ςφνολο τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 

αναπλθρωκοφν με Ζνορκη Βεβαίωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι 

Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν 

αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκη αυτι Βεβαίωςη κα υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ του 

«Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

Ρροκειμζνου για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ ιςχφει θ υποχρζωςθ που αναφζρεται ςτο 

ςθμείο 8 του πίνακα δικαιολογθτικϊν που υποχρεοφται να προςκομίςει ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ, ο οποίοσ είναι  ( θμεδαπό ι αλλοδαπό) νομικό πρόςωπο. 

Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόςωπα, ςε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του Υποψιφιου Αναδόχου 

οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολο τουσ 

όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκη 

βεβαίωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκη Βεβαίωςη, 

με υπεφθυνη δήλωςη του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου 

Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν 

αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκη αυτι Βεβαίωςη κα πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά εντόσ 

του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι 
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υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα 

ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 

καταςτάςεισ. 

Λοιπζσ Υποχρεώςεισ /διευκρινήςεισ 

1. Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται 

από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Σε περίπτωςθ που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, αυτά κα πρζπει 

να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόςωπα, τα οποία κα βεβαιϊνουν επ' αυτϊν ότι 

είναι ακριβι αντίγραφα από το πρωτότυπο ι από τα νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα εκ του 

πρωτοτφπου. 

2. Θ   απόφαςθ   κατακφρωςθσ  λαμβάνεται   με τθν  αίρεςθ  τθσ  κατάκεςθσ  και  τθσ 

αποδοχισ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υπεφκυνθ 

διλωςθ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ. Αν περάςει θ παραπάνω προκεςμία των είκοςι  

(20) θμερϊν χωρίσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να παρουςιαςκεί, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να 

αποφαςίςει    τθν    ανάκεςθ    του    ζργου    ςτον    δεφτερο    κατά    ςειρά    κατάταξθσ  

διαγωνιηόμενο,   αν   αυτόσ   δεν   δεχκεί   ςτον  τρίτο   κ.ο.κ   ι   τθν   επανάλθψθ   του  

διαγωνιςμοφ. 

3. Επίςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποκλείεται και θ ςφμβαςθ ανατίκεται ςτον επόμενο 

κατά ςειρά υποψιφιο ι θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται ωσ ανωτζρω ςε περίπτωςθ που  

το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν που προςκομίηει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν  

αντιςτοιχεί ςτο περιεχόμενο τθσ υποβλθκείςασ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 5 τθσ 

παροφςασ. 

4. Ο Ρροςφζρων υποχρεοφται επίςθσ να διακζςει ζνα (1) ςτζλεχοσ – πζραν αυτϊν τθσ Ομάδασ 

Ζργου – για μόνιμθ απαςχόλθςθ, ςτθν ζδρα του Ρεριφερειακοφ Ταμείου ανάπτυξθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ - Θράκθσ. Τα προςόντα και θ επάρκεια του ςτελζχουσ αυτοφ κα πρζπει να τφχουν 

τθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ο υπεφκυνοσ ζργου, τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου και το επιπλζον ςτζλεχοσ, ςε καμία περίπτωςθ 

δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι ςυνδζονται με οποιαδιποτε μορφι ςχζςθσ εργαςίασ με  το ΡΤΑ ΑΜ-

Θ και, ςυνεπϊσ, δεν γεννάται καμία υποχρζωςθ, οποιαςδιποτε μορφισ, του ΡΤΑ ΑΜ-Θ απζναντί 

τουσ. 

5. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

του ζργου. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά 
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ιδρφματα ι άλλα Νομικά Ρρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Σχζδιο 

εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ. 

6. Θ Ανακζτουςα Αρχι  δικαιοφται να κρίνει το αποτζλεςμα αςφμφορο και να επαναλάβει τον 

διαγωνιςμό με τουσ ίδιουσ όρουσ ι νζουσ, χωρίσ να προκφπτει οποιοδιποτε δικαίωμα ι αξίωςθ 

αυτϊν που πιραν μζροσ ςτον διαγωνιςμό. 

7. Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ ματαιωκεί, είτε γιατί δεν υπάρχει καμία ςυμμετοχι ι γιατί δεν 

κα μετζχει ικανόσ αρικμόσ μειοδοτϊν ι γιατί οι προςφορζσ απορριφκοφν, επειδι είναι 

απαράδεκτεσ ι αςφμφορεσ, θ Ανακζτουςα Αρχι  δικαιοφται ι να επαναλάβει τον διαγωνιςμό ι να 

προχωριςει ςε άλλουσ τρόπουσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ όπωσ ορίηει ο νόμοσ. 

 

12.     ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ευθφνη των μελϊν τησ ζνωςησ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αποτελζςει 

ζνωςθ εταιρειϊν, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο  

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου. 

2. Εμπιςτευτικότητα. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, που κα ςυναφκεί, 

αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να  

τθρεί εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιεί ςε τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ζγγραφθ   ςυγκατάκεςθ  τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ,   οποιαδιποτε  ζγγραφα   ι   πλθροφορίεσ  

περιζλκουν ςε γνϊςθ του, κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του. 

3. Γλϊςςα επικοινωνίασ. Θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα  και  όλεσ οι  επικοινωνίεσ (προφορικζσ και  γραπτζσ)  κα  γίνονται  ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα. 

4. Σόποσ παροχήσ υπηρεςιϊν. Θ παροχι των υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του αναδόχου 

κα γίνεται ςτθν ζδρα και τα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτα γραφεία του  

αναδόχου   κακϊσ   και   ςε   κάκε   άλλο   ςθμείο   κα   απαιτθκεί,   ςφμφωνα   με  τα  

αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ, που κ' ακολουκιςει. 

5. Ιςχφουςα   νομοθεςία   -   Επίλυςη  διαφορϊν.   Θ   παροφςα   προκιρυξθ   και   θ 

ςφμβαςθ  που κα  καταρτιςκεί  με βάςθ αυτι,  κα διζπεται αποκλειςτικά από το  

ελλθνικό δίκαιο. 
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6. Διοικητικζσ προςφυγζσ. Οι προςφυγζσ ενϊπιον δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν αρχϊν κατά 

αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ διζπονται από το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 

118/Α/10.07.2007). 

7. Η Αναθζτουςα Αρχή, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ διατηρεί το δικαίωμα διακοπήσ τησ 

διαδικαςίασ ς’ οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο μζχρι τθν κατακφρωςθ, χωρίσ αυτό να γεννά 

οποιοδιποτε δικαίωμα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.  

 

13.     ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 Θ   παροφςα   προκιρυξθ   δθμοςιοποιείται   ςτουσ   δικτυακοφσ   τόπουσ   www.pamth.gov.gr , 

www.pamth.eu  και ςτον δικτυακό τόπο τθσ Διαφγειασ. Ρερίλθψθ αυτισ δθμοςιοποιείται ςε 

Φφλλο Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ)  ςε δφο πανελλινιεσ θμεριςιεσ ι εβδομαδιαίεσ 

εφθμερίδεσ και  ςε μία θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα του περιφερειακοφ τφπου. Το 

κόςτοσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα αρχι και ςυγκεκριμζνα κα 

βαρφνει τον Ανάδοχο.  

 

14 .ΣΡΟΠΟ ΛΗΨΗ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ4 του διαγωνιςμοφ 

χωρίσ χρζωςη : α) ςτα γραφεία του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ-Θράκθσ, Δ. Τςετινζ 7, 69100 , Κομοτθνι , και β) ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ τθσ 

Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ www.pamth.gov.gr , www.pamth.eu. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να αποςτζλλουν με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ςτθ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ gkaravangeli@pamth.gov.gr και c.partsias@pta-emth.gr,  τα ςτοιχεία 

τουσ (όπωσ επωνυμία, διεφθυνςη, τηλζφωνο, φαξ, διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), ζτςι 

ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ  πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ 

διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά 

ζγγραφα ι διευκρινίςεισ επ’αυτισ. 

 

 

 

 

 

4
           την περίπτωςη παραλαβήσ τησ διακήρυξησ μζςω ιδιωτικοφ ταχυδρομείου (courier), το Περιφερειακό Σαμείο Ανατολικήσ 

Μακεδονίασ-Θράκησ δεν ζχει καμία απολφτωσ ευθφνη για την ζγκαιρη και ςωςτή παράδοςη τησ διακήρυξησ. 
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Οι παραλιπτεσ τθσ διακιρυξθσ υποχρεοφνται άμεςα να τθν ελζγξουν από άποψθ πλθρότθτασ 

ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον 

διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν εγγράφωσ ςτο Ρεριφερειακό Ταμείο 

Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ 

νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ 

αντιγράφου τθσ διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.. 

 

 

 

Αριστείδης Γιαννακίδης 

Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Το ζργο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean / Ενεργειακι 

αποδοτικότθτα ςε κοινωνικζσ κατοικίεσ ςτθ Μεςόγειο / ELIH-MED χρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κατά 75%) και από εκνικοφσ πόρουσ (κατά 25%), 

μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. Κφριοσ ςκοπόσ του ζργου, ςτο οποίο 

ςυμμετζχουν 7 κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Μεςογείου (Ιςπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, 

Μάλτα και Κφπροσ) είναι θ ενεργειακι αναβάκμιςθ 500 κατοικιϊν κοινωνικοφ χαρακτιρα ςτθ 

Μεςόγειο, ςτισ οποίεσ διαβιοφν κυρίωσ οικογζνειεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, κακϊσ επίςθσ και θ 

εφρεςθ / εφαρμογι τεχνικϊν λφςεων και πρωτοποριακϊν χρθματοδοτικϊν προτάςεων για τθν 

βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ ςτισ Μεςογειακζσ κοινωνικζσ κατοικίεσ.  

 

Από τθν πλευρά τθσ Ελλάδασ ςυμμετζχουν θ Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ (ΡΑΜΘ), 

το Κζντρο Ανανεϊςιμων Ρθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΚΑΡΕ), και το Δθμοκρίτειο 

Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ (ΔΡΘ) – το οποίο αντικατζςτθςε τον ΟΕΚ λόγω κατάργθςθσ του. Οι τρεισ 

Ζλλθνεσ Εταίροι κα πραγματοποιιςουν πιλοτικι εφαρμογι ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτα 5 

κτιρια των Φοιτθτικϊν Εςτιϊν του ΔΡΘ ςτθν Κομοτθνι, που περιζχουν ςυνολικά 630 

διαμερίςματα ςυνολικισ δυναμικότθτασ 700 κλινϊν (560 μονόκλινα -70 δίκλινα).  Θ επιλογι των 

φοιτθτϊν γίνεται με οικονομικά (ετιςιο ειςόδθμα γονζων ι ιδίων εάν είναι παντρεμζνοι) και με 

κοινωνικά κριτιρια (ανεργία, αδελφό φοιτθτι/φοιτιτρια ι να υπθρετεί τθ ςτρατιωτικι του κθτεία, 

γονείσ ανάπθροι πάνω από 67%, άρρωςτοι κλπ..) 

 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τθσ τάξθσ 35-40% ςτα κτιρια των 

φοιτθτικϊν εςτιϊν, κα πραγματοποιθκοφν παρεμβάςεισ ςτο κζλυφοσ των κτθρίων (προςκικθ 

εξωτερικισ κερμομόνωςθσ) και ςτα Θ/Μ ςυςτιματα (προςκικθ θλιακϊν ςυλλεκτϊν για ηεςτό 

νερό χριςθσ, αντικατάςταςθ ενεργοβόρων λαμπτιρων κλπ.)   

 

Το ζργο ELIH-MED, ςτο πλαίςιο των καινοτόμων μεκόδων κοινωνικισ προςζγγιςθσ και 

ςυμμετοχισ, προβλζπει τθ ςφςταςθ δφο ομάδων: α) Τοπικι Ομάδα Διαχείριςθσ ςτθν οποία 

ςυμμετζχουν οι Τοπικζσ και Ρεριφερειακζσ Αρχζσ, Επιμελθτιρια, Σφλλογοι  και λοιποί φορείσ και 

β) Ομάδα Συμμετοχικοφ Ρρογραμματιςμοφ, ςτθν οποία εκπροςωποφνται οι χριςτεσ των 

επιλεγμζνων κατοικιϊν.   
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Γενικοί ςτόχοι του ζργου:  

 Ζμφαςθ ςτισ εκνικζσ, περιφερειακζσ και τοπικζσ πολιτικζσ για τθν ενεργειακι 

αποδοτικότθτα και επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ευρϊπθσ2020 

 Ενίςχυςθ των επενδφςεων ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςτισ κατοικίεσ χαμθλοφ 

ειςοδιματοσ μζςω καινοτόμων μθχανιςμϊν χρθματοδότθςθσ με τθν υποςτιριξθ του ΕΤΡΑ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ  

 Αλλαγι ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ 

 Επίτευξθ πολιτικισ ςυναίνεςθσ για τθν δθμιουργία ενόσ διακρατικοφ επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ ςε κοινωνικζσ κατοικίεσ ςτθ Μεςόγειο για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014-2020 

 

Ειδικοί ςτόχοι του ζργου: 

 Συνεργαςία ςε όλα τα επίπεδα για το πρόβλθμα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κοινωνικζσ 

κατοικίεσ ςτθ Μεςόγειο 

 Μεταφορά εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν 

κατοικιϊν 

 Εγκατάςταςθ ζξυπνων μετρθτϊν και αλλαγι ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ / μείωςθ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ 

 Ριλοτικι εφαρμογι καινοτόμων τεχνικϊν λφςεων και χρθματοδοτικϊν εργαλείων ςε δζκα 

διαφορετικζσ τοποκεςίεσ ςε ζξι χϊρεσ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα ςε κοινωνικζσ κατοικίεσ 

 Συνζργεια μεταξφ εκνικϊν, περιφερειακϊν, τοπικϊν και ευρωπαϊκϊν εργαλείων για τθ 

χρθματοδότθςθ επενδφςεων ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κατοικίεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ.  

 

Β.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ειδικότερα, το αντικείμενο του παρόντοσ προκθρυςςόμενου Ζργου «Ραροχι υπθρεςιϊν 

εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ δράςεων  «Δθμοςιότθτασ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, 

διάχυςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ» του ζργου με τίτλο «Energy Efficiency in Low-income Housing in 

the Mediterranean /Ενεργειακι αναβάκμιςθ κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτθ Μεςόγειο» και ακρωνφμιο 

“ELIH-MED” του Ρρογράμματοσ Διακρατικισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ MED, αφορά τθν παραγωγι 

εργαλείων επικοινωνίασ (ζντυπο και οπτικοακουςτικό υλικό) και καμπάνιασ ευαιςκθτοποίθςθσ, 

κακϊσ επίςθσ και τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων / ςυναντιςεων για τουσ χριςτεσ, το ευρφ κοινό και 
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τθσ Τοπικισ Ομάδασ Διαχείριςθσ. Συγκεκριμζνα το αντικείμενο περιλαμβάνει τθ ςυνδρομι του 

Εταίρου 16 (Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ) ςτθν υλοποίθςθ των Συνιςτωςϊν 2 

(Ρλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ), 3 (Κεφαλαιοποίθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του 

ζργου), 5 (Καινοτόμεσ τεχνικζσ) και 6 (Ζξυπνα ςυςτιματα διαχείριςθσ ενζργειασ) του ζργου. 

 

Συγκεκριμζνα, θ εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενζργειεσ: 

 

Φάςη 2.2: Παρουςίαςη αποτελεςμάτων του ζργου ςε διεθνή ςυνζδριο  

Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει: 

2.2.1: Ρροετοιμαςία παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων του ζργου, ςε PowerPoint ςτθν ελλθνικι και 

αγγλικι γλϊςςα, για τθ ςυμμετοχι τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ ςτο 

διεκνζσ ςυνζδριο του ζργου, ςε τόπο και χρόνο που κα κακοριςτεί από τον Επικεφαλισ Εταίρο του 

ζργου. Σκοπόσ τθσ παρουςίαςθσ είναι να προβάλει ςτουσ εταίρουσ όλα τα επικοινωνιακά εργαλεία 

και τισ πρακτικζσ που αναπτφχκθκαν πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

πιλοτικοφ ζργου (καμπάνια ευαιςκθτοποίθςθσ, ςυναντιςεισ, εκδθλϊςεισ, προωκθτικό υλικό κτλ). 

2.2.2: Επικοινωνία με τοπικοφσ φορείσ, με μζλθ τθσ Τοπικισ Ομάδασ Διαχείριςθσ (ΤΟΔ) και τθσ 

Ομάδασ Συμμετοχικοφ Ρρογραμματιςμοφ (ΟΣΡ), ςχετικά με το διεκνζσ ςυνζδριο. Ρρόςκλθςθ 

ςτουσ τοπικοφσ φορείσ και ςτα μζλθ των ομάδων Τοπικισ Διαχείριςθσ και Συμμετοχικοφ 

Ρρογραμματιςμοφ κακϊσ επίςθσ και κάλυψθ εξόδων μετακίνθςθσ, διαμονισ (ξενοδοχείο 

τουλάχιςτον 3*) και διατροφισ ζξι (6 ατόμων), τρία (3) από κάκε ομάδα,  ςε ζνα από τα διεκνι 

ςυνζδρια του ζργου (εντόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πικανόν ςτισ Βρυξζλλεσ) , ςε τόπο και χρόνο που 

κα κακοριςκεί από τον Επικεφαλισ Εταίρο του ζργου. 

 

Παραδοτζα Δράςησ 2.2: (2.2.1) Δθμιουργία παρουςίαςθσ (PowerPoint) ςτα ελλθνικά και αγγλικά 

ςχετικά με τα επικοινωνιακά εργαλεία και τισ πρακτικζσ δθμοςιότθτασ / ευαιςκθτοποίθςθσ και 

(2.2.2) Αποδεικτικά ςτοιχεία κάλυψθσ δαπανϊν ςυμμετοχισ μελϊν ΤΟΔ/ΟΣΡ (Κάρτεσ επιβίβαςθσ 

ζξι ατόμων, λίςτα ςυμμετεχόντων και φωτογραφικό υλικό από το διεκνζσ ςυνζδριο). 

 

Φάςη 2.3: Καμπάνια ευαιςθητοποίηςησ 

Θ δράςθ 2.3 αφορά ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν παραγωγι προωκθτικοφ υλικοφ (ζντυπο και 

οπτικοακουςτικό),  κακϊσ επίςθσ και ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων για τθν πορεία υλοποίθςθσ 

του ζργου και τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να 

αναπτφξει μια ςτρατθγικι επικοινωνίασ προκειμζνου να προβάλει το κεντρικό «επικοινωνιακό 

μινυμα» του ζργου ELIH MED. Το επικοινωνιακό μινυμα πρζπει να επικεντρωκεί ςτθν ανάπτυξθ 
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πολιτικϊν ενεργειακισ αποδοτικότθτασ που ςτοχεφουν ςε κατοικίεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, 

προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ ΕΕ2020. Οι πολιτικζσ αυτζσ πρζπει να προωκιςουν 

καινοτόμεσ τεχνικζσ λφςεισ και χρθματοδοτικά εργαλεία μζςω του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ), λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διαφορετικότθτα τθσ Μεςογείου ςε 

ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Επίςθσ, θ καμπάνια ευαιςκθτοποίθςθσ πρζπει να ςτοχεφει ςτθν 

αλλαγι ςυμπεριφοράσ ςχετικά με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και ςτα κοινωνικά, περιβαλλοντικά 

και οικονομικά οφζλθ των χρθςτϊν. Ακόμθ, πρζπει να προβλθκεί το πιλοτικό ζργο ςτθν Ελλάδα, το 

οποίο αφορά τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των φοιτθτικϊν εςτιϊν του Δθμοκρίτειου 

Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ (ΔΡΘ) ςτθν Κομοτθνι. Τζλοσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ διάχυςθ και 

παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου μζςα από μια ςειρά εκδθλϊςεων, οι οποίεσ 

περιγράφονται παρακάτω.  

 

Θ ςτρατθγικι επικοινωνίασ και θ προβολι και πλθροφόρθςθ πρζπει να επικεντρωκεί ςε δφο 

ομάδεσ – ςτόχουσ. Θ πρϊτθ ομάδα ςτόχου είναι οι άμεςα επωφελοφμενοι δθλαδι οι χριςτεσ 

(φοιτθτζσ που κατοικοφν ςτισ εςτίεσ), το προςωπικό του ΔΡΘ το οποίο εργάηεται ςτισ φοιτθτικζσ 

εςτίεσ, κακϊσ επίςθσ και θ φοιτθτικι και ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Θ δεφτερθ ομάδα ςτόχου είναι το 

ευρφ κοινό (τοπικοί και εκνικοί φορείσ, τεχνικά, εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελθτιρια, κάτοικοι 

τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, προμθκευτζσ, τράπεηεσ κτλ). Σε κάκε ομάδα ενδζχεται να 

χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικά επικοινωνιακά εργαλεία. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχοσ πρζπει να 

ορίςει ζναν υπεφκυνο επικοινωνίασ, ο οποίοσ κα ζχει τον ρόλο του ςυντονιςτι των δράςεων και 

του εμψυχωτι /animator για τθν ςωςτι εκτζλεςθ του ζργου.  

 

Αναλυτικά, ο Ανάδοχοσ πρζπει να υλοποιιςει τισ παρακάτω δράςεισ: 

 

Δράςη 2.3.1: Παραγωγή ζντυπου υλικοφ. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά τθν παραγωγι 

ενθμερωτικοφ και προωκθτικοφ υλικοφ για το ζργο ELIH MED αλλά και το πιλοτικό ζργο ςτθν 

Ελλάδα (ενεργειακι αναβάκμιςθ φοιτθτικϊν εςτιϊν του ΔΡΘ ςτθν Κομοτθνι).  Συγκεκριμζνα 

περιλαμβάνει: 

 3000 Μπροςοφρεσ για το ζργο ELIH MED*, τετραχρωμία και χαρτί illustration  

 1000 Φάκελοι, τετραχρωμία και χαρτί οικολογικό 

 3000 Μπροςοφρεσ για το πιλοτικό ζργο*, 2 ςελίδεσ, τετραχρωμία και χαρτί illustration  

 2 Roll ups*  

  1000 Μπλοκ ςθμειϊςεων*, Α5 με ςπιράλ, τετραχρωμία, τουλάχιςτον 40 φφλλων  
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 1000 Ενθμερωτικά δελτία (bulletin) με τουσ καινοτόμουσ χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ, 2 

ςελίδων, Α4, τετραχρωμία 

 1000 μπροςοφρεσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου, δίγλωςςα, τετραχρωμία 

με φωτογραφίεσ, χαρτί οικολογικό, τουλάχιςτον 30 ςελίδων 

 

*Το δθμιουργικό και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των παραπάνω εργαλείων ζχει αναπτυχκεί από το Διμο τθσ 

Μάλαγασ (εταίροσ του ζργου ELIH MED) και ενδεικτικά υποδείγματα παρακζτονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ 

παροφςασ. Το είδοσ και το ακριβζσ περιεχόμενο των παραπάνω κα οριςτικοποιθκεί μετά από ςυμφωνία με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι και τισ υποδείξεισ που κα προκφψουν από τον αρμόδιο εταίρο του ζργου ELIH MED. 

Δεδομζνου ότι τα κείμενα είναι ςτα αγγλικά, ο Ανάδοχοσ οφείλει να αναλάβει τθν μετάφραςθ ςτα ελλθνικά.  

 

Παραδοτζα Δράςησ 2.3.1: 1) 3000 μπροςοφρεσ για το ζργο ELIH MED, 2) 1000 φάκελοι, 3) 3000 

μπροςοφρεσ για το πιλοτικό, 4) 1000 μπλοκ ςθμειϊςεων, 5) 2 Roll up banners, 6) 1000 

ενθμερωτικά δελτία, 7) 1000 μπροςοφρεσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου 

 

Δράςη 2.3.2: Παραγωγή οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και δημοςιότητα: Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ 

αφορά τθν παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. Συγκεκριμζνα περιλαμβάνει:  

 Δφο (2) καταχωριςεισ ςτον τοπικό και (2) ςτον περιφερειακό τφπο για τθν υλοποίθςθ του 

πιλοτικοφ ζργου τουλάχιςτον μιςισ ςελίδασ και ζγχρωμεσ. 

 Μία (1) ζγχρωμθ καταχϊρθςθ ςτον εκνικό τφπο (τουλάχιςτον μιςισ ςελίδασ) για τθν 

παρουςίαςθ του πιλοτικοφ ζργου. 

 Ραραγωγι ενόσ (1) κοινωνικοφ φιλμ (video)**, το οποίο κα παρουςιάηει τθν εμπειρία των 

χρθςτϊν (φοιτθτϊν) από τθν υλοποίθςθ του πιλοτικοφ ζργου και ενδεικτικά αναφζρεται 

ότι μπορεί να ζχει τθ μορφι ςυνζντευξθσ χωρίσ αυτό να είναι περιοριςτικό. Το φιλμ πρζπει 

να περιλαμβάνει ςτιγμιότυπα πριν τθν ζναρξθ του πιλοτικοφ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

του πιλοτικοφ και μετά τθν ολοκλιρωςι του. Επίςθσ, κα πρζπει να ζχει διάρκεια 

τουλάχιςτον 40 δευτερόλεπτα και να μθν είναι μεγαλφτερο από 3 λεπτά τθσ ϊρασ. Τζλοσ, 

κα πρζπει να ζχει αγγλικοφσ υπότιτλουσ. 

 Ραραγωγι ενόσ τεχνικοφ φιλμ (video)** με τουσ ςτόχουσ του πιλοτικοφ, τισ τεχνικζσ 

εργαςίεσ του και τισ τεχνολογίεσ / μεκόδουσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν επίτευξθ τθσ 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των φοιτθτικϊν εςτιϊν. Το φιλμ πρζπει να περιλαμβάνει 

ςτιγμιότυπα πριν τθν ζναρξθ του πιλοτικοφ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του πιλοτικοφ και 

μετά τθν ολοκλιρωςι του. Το φιλμ κα πρζπει να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 40 
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δευτερόλεπτα και να μθν είναι μεγαλφτερο από 3 λεπτά τθσ ϊρασ. Επίςθσ, κα πρζπει να 

ζχει αγγλικοφσ υπότιτλουσ. 

 Ραραγωγι ενόσ ςυγκεντρωτικοφ / ςυνοπτικοφ φιλμ (video)** με αναφορά ςτουσ ςκοποφσ 

του ζργου ELIH MED, ςτο πιλοτικό ζργο των φοιτθτικϊν εςτιϊν και ςτισ εκδθλϊςεισ που 

διοργάνωςε θ ΡΑΜΘ, το οποίο κα παρουςιαςκεί ςτο τελικό ςυνζδριο και κα αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου. Το φιλμ κα πρζπει να ζχει διάρκεια τουλάχιςτον 40 

δευτερόλεπτα και να μθν είναι μεγαλφτερο από 3 λεπτά τθσ ϊρασ. Επίςθσ, κα πρζπει να 

ζχει αγγλικοφσ υπότιτλουσ. 

 Δθμιουργία ςελίδασ ςτο facebook (κοινωνικό δίκτυο) για τουσ χριςτεσ και το ευρφτερο 

κοινό με ειδικι αναφορά και ενθμζρωςθ για τισ εργαςίεσ και τισ εκδθλϊςεισ του 

πιλοτικοφ. 

 Δθμιουργία ψθφιακοφ φωτογραφικοφ άλμπουμ, με φωτογραφικό υλικό από τθν 

υλοποίθςθ του ζργου ELIH MED (εκδθλϊςεισ, τεχνικζσ εργαςίεσ, ςυναντιςεισ, ςυνζδρια). 

 

**Οι λιψεισ των τριϊν παραπάνω φιλμ (video) πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον τα παρακάτω 

τεχνικά χαρακτθριςτικά: FULL HD (HIGH DEFINITION), 1920X1080, 25frame progressive. Επίςθσ, ο 

Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει τα φιλμ ςτισ παρακάτω τρεισ μορφζσ αρχείων: α) FULL HD (HIGH 

DEFINITION) , 1920 x 1080 , 25 frame progressive, β) 1024 x 768, 25 frame progressive , γ) 725 x 

576, 25 frame interlay 

  

Παραδοτζα Δράςησ 2.3.2: 1) Δφο (2) καταχωριςεισ ςτον τοπικό και (2) ςτον περιφερειακό τφπο, 2) 

μία (1) καταχϊρθςθ ςτον εκνικό τφπο, 3) παραγωγι ενόσ (1) κοινωνικοφ φιλμ (video) με εμπειρίεσ 

χρθςτϊν, 4) παραγωγι ενόσ τεχνικοφ φιλμ (video), 5) παραγωγι ενόσ ςυγκεντρωτικοφ φιλμ, 6) 

δθμιουργία ςελίδασ ςτο facebook, 7) δθμιουργία ψθφιακοφ φωτογραφικοφ άλμπουμ 

 

Δράςη 2.3.3: Διοργάνωςη εκδηλϊςεων και ςυναντήςεων: Θ δράςθ περιλαμβάνει τθ διοργάνωςθ 

εκδθλϊςεων για τθν διάχυςθ των αποτελεςμάτων του ζργου και τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ 

γνϊμθσ ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ενεργειακισ αποδοτικότθτασ. Ειδικότερα, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διοργανϊςει τουλάχιςτον τισ παρακάτω εκδθλϊςεισ: 

Α) Διοργάνωςη εκδήλωςησ ςε ανοιχτό δημόςιο χϊρο “street action” ςε κεντρικό ςημείο τησ 

Κομοτηνήσ ενδεικτικά κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ενζργειασ 2013 (24-28/06/2013). Σκοπόσ 

τθσ εκδιλωςθσ είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ του κόςμου ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κακϊσ επίςθσ και θ παρουςίαςθ του ζργου ELIH MED και του 
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πιλοτικοφ ζργου. Συγκεκριμζνα, για ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, ο Ανάδοχοσ καλείται 

να φροντίςει για όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διοργάνωςθσ, , όπωσ:  

 Ενθμζρωςθ τοπικϊν φορζων για τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ  

 Ενθμζρωςθ των Ελλινων Εταίρων, τθσ ΤΟΔ και τθσ ΟΣΡ κακϊσ επίςθσ και τθν παράκεςθ 

γεφματοσ και δείπνου αν κρίνεται απαραίτθτο 

 Δθμοςιότθτα τθσ εκδιλωςθσ ςτον τοπικό τφπο  

 Τθν τοποκζτθςθ περιπτζρου (kiosk) με ενθμερωτικό υλικό για το ζργο ELIH MED, το 

πιλοτικό ζργο κακϊσ επίςθσ και για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθν ενεργειακι 

αποδοτικότθτα και τισ πολιτικζσ - πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αναφορικά με 

τισ πρωτοβουλίεσ τισ Ε.Ε., ςυνίςταται ςτον Ανάδοχο να ςυνεργαςτεί και να επικοινωνιςει 

με το Κζντρο Ευρωπαϊκισ Ρλθροφόρθςθσ Europe Direct Κομοτθνισ προκειμζνου να 

προμθκευτεί το αντίςτοιχο ενθμερωτικό υλικό.  

 Τθν παρουςία δφο τουλάχιςτον ατόμων ςτο περίπτερο για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ 

 Τθν φωτογραφικι κάλυψθ τθσ εκδιλωςθσ και μαγνθτοςκόπθςθ μζρουσ αυτισ. 

Παραδοτζο 2.3.3.1: Αναφορά εκδιλωςθσ με φωτογραφικό και οπτικοακουςτικό υλικό και 

περίλθψθ τθσ αναφοράσ ςτα αγγλικά 

Β) Διοργάνωςη εθνικοφ ςεμιναρίου διάχυςησ και κεφαλαιοποίηςησ των αποτελεςμάτων του 

ζργου: Σκοπόσ του ςεμιναρίου είναι να παρουςιάςει τα αποτελζςματα του ζργου και να 

ςυνδράμει ςτθν κεφαλαιοποίθςι τουσ, προκειμζνου να αυξθκεί θ πρόςβαςθ των οικονομικά 

κατϊτερων ομάδων ςτισ χρθματοδοτιςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κακϊσ επίςθσ και να 

ςυνδράμει με προτάςεισ ςτον ςχεδιαςμό τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020. Ομάδεσ 

ςτόχοι κα είναι οι φορείσ λιψεων αποφάςεων ςε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εκνικό, 

περιφερειακό, τοπικό), ο ιδιωτικόσ τομζασ  (προμθκευτζσ ςτον τομζα τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, αρχιτζκτονεσ, ESCOS, κτλ), ερευνθτικά κζντρα, πολυτεχνικζσ ςχολζσ, ινςτιτοφτα, 

επενδυτζσ, τράπεηεσ, άλλα ζργα που χρθματοδοτοφνται από προγράμματα του ςτόχου 

Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ και δίκτυα πχ CPMR κτλ. Ρροκειμζνου να ζχει 

πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα το εκνικό ςεμινάριο κα πρζπει να φιλοξενθκεί ςε κάποια 

ζκκεςθ ςχετικι με εξοικονόμθςθ ενζργειασ / ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτλ. Για το λόγο αυτό, ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του ενδεικτικζσ εκκζςεισ ςτθν Ελλάδα, ςτισ 

οποίεσ κα μποροφςε να φιλοξενθκεί το ςεμινάριο. 

 

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, ο Ανάδοχοσ καλείται να φροντίςει για όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διοργάνωςθσ, όπωσ:  
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 Εφρεςθ και ενοικίαςθ χϊρου, 

 Κάλυψθ οργανωτικϊν εξόδων (κακαριότθτα χϊρου, τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ και θχθτικι 

κάλυψθ), 

 Εφρεςθ, διαςφάλιςθ και κάλυψθ εξόδων μετακίνθςθσ, διαμονισ διατροφισ ομιλθτϊν αν 

απαιτείται 

 Κάλυψθ εξόδων μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ τεςςάρων ατόμων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, των ςτελεχϊν των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ – Θράκθσ,  

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ, 

 Εκτφπωςθ αφιςϊν, προςκλιςεων και προγράμματοσ. Τα προςχζδια, πριν τθν εκτφπωςθ, 

κα πρζπει να εγκρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

 Αποςτολι προςκλιςεων και προγράμματοσ. Τα προςχζδια, πριν τθν εκτφπωςθ, κα πρζπει 

να εγκρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

 Δθμιουργία φακζλου ςυμμετεχόντων ( ςτυλό, μπλοκ, πρόγραμμα) 

 Κατάρτιςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων (με υπογραφζσ),  

 catering για 150 άτομα τουλάχιςτον (coffee break & Lunch break),  

 Συλλογι παρουςιάςεων, 

 Τιρθςθ πρακτικϊν (ςτα ελλθνικά και μία ςφντομθ περιγραφι ςτα αγγλικά), 

 Σθματοδότθςθ χϊρου, 

 Φωτογραφικι κάλυψθ, 

 Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ υποδοχισ και γραμματειακι υποςτιριξθ, 

 Δελτία τφπου 

Παραδοτζο 2.3.3.2: Αναφορά εκδιλωςθσ με φωτογραφικό και οπτικοακουςτικό υλικό και 

περίλθψθ τθσ αναφοράσ ςτα αγγλικά (ςυμπ. προςκλιςεισ, πρόγραμμα, λίςτα ςυμμετεχόντων, 

δελτίο τφπου, φωτογραφίεσ, πρακτικά, ομιλίεσ-παρουςιάςεισ)   

 

Δράςη 2.3.4: υντονιςμόσ, παρακολοφθηςη και υπεφθυνοσ ςχεδιαςμοφ τησ καμπάνιασ 

ευαιςθητοποίηςησ – επιμζλεια κειμζνων του υλικοφ προβολήσ: Θ δράςθ περιλαμβάνει τον 

ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό όλων των δράςεων που ςυνδζονται με τθν καμπάνια 

ευαιςκθτοποίθςθσ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει ζναν Υπεφκυνο Επικοινωνίασ, με εμπειρία ςε 

κζματα προβολισ και προϊκθςθσ / διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων και ςεμιναρίων, ο οποίοσ κα 

ςυμμετζχει και κα ςυντονίηει όλεσ τισ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ. Επίςθσ, κα είναι υπεφκυνοσ για 

τθν επιμζλεια όλων των κειμζνων του υλικοφ προβολισ (ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν 
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μεταφράςεων) κακϊσ επίςθσ και για τθ δθμιουργία και επιμζλεια κειμζνου για τθν μπροςοφρα 

παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων του ζργου. 

Συγκεκριμζνα, θ δράςθ αφορά τθν:  

 Κατάρτιςθ πλάνου επικοινωνίασ και εκδθλϊςεων 

 Τον ςυντονιςμό των δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Τθν εμψφχωςθ των καλεςμζνων και ςυμμετεχόντων πριν και κατά τθ διάρκεια των 

εκδθλϊςεων / ςεμιναρίων 

 Το ςχεδιαςμό, τθ δθμιουργία και τθν επιμζλεια πρωτότυπου κειμζνου (ςτα αγγλικά και 

ελλθνικά) για τθν παραγωγι μπροςοφρασ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου 

(βλ. δράςθ 2.3.1). 

Παραδοτζο: 1) Κατάρτιςθ πλάνου επικοινωνίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ καμπάνιασ 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα ελλθνικά και αγγλικά και 2) ςχεδιαςμόσ, δθμιουργία και επιμζλεια 

πρωτότυπου κειμζνου (ςτα αγγλικά και ελλθνικά) για τθν παραγωγι μπροςοφρασ παρουςίαςθσ 

των αποτελεςμάτων του ζργου. 

 

Φάςη 3.2: Βιωςιμότητα των αποτελεςμάτων του ζργου 

Θ δράςθ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ενόσ πλάνου κεφαλαιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του 

ζργου. Ειδικότερα, το πλάνο πρζπει να αναφζρει τρόπουσ ενςωμάτωςθσ των αποτελεςμάτων του 

ζργου ςτισ τοπικζσ και εκνικζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ. Για το ςκοπό αυτό το Μεςογειακό 

Ινςτιτοφτο (εταίροσ του ζργου) κα αναπτφξει και κα διανείμει ςτουσ εταίρουσ ζνα ερωτθματολόγιο 

για να αξιολογιςει τον τρόπο με τον οποίο οι εταίροι κα ενςωματϊςουν τα αποτελζςματα του 

ζργου ςτισ πολιτικζσ τισ δικζσ τουσ και των τοπικϊν φορζων. Στο τζλοσ κα παραχκεί μια ζκκεςθ 

βιωςιμότθτασ των αποτελεςμάτων του ζργου.  

Παραδοτζο 3.2: Ρλάνο κεφαλαιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου (ςυμβολι ςτθν ζκκεςθ 

βιωςιμότθτασ των αποτελεςμάτων του ζργου) ςτα αγγλικά και ελλθνικά 

 

Φάςη 3.3: Κεφαλαιοποίηςη αποτελεςμάτων με άλλα ζργα 

Θ δράςθ αφορά τθ διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για ςυνζργεια και κεφαλαιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων του ζργου με δφο παρεμφερι ζργα, το MARIE και το PROFORBIOMED. Ειδικότερα, 

αφορά τθ διοργάνωςθ ςυνάντθςθσ με τουσ ζλλθνεσ εταίρουσ των παραπάνω ζργων (ςτοιχεία 

επικοινωνίασ κα δοκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι) προκειμζνου να επιτευχκεί ςυνζργεια και 

κεφαλαιοποίθςθ των αποτελεςμάτων. Επίςθσ, ςκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ είναι οι εταίροι των 

παραπάνω ζργων να ςυνδράμουν ςτθν Ρρόταςθ Ρολιτικισ (Policy Paper), θ οποία ζχει αναπτυχκεί 
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από τισ ομάδεσ κεφαλαιοποίθςθσ των παραπάνω ζργων.  Το πρόγραμμα τθσ ςυνάντθςθσ πρζπει 

να ζχει καλφπτει τουλάχιςτον τα παρακάτω κζματα: 

 Ραρουςίαςθ των πιλοτικϊν εφαρμογϊν από κάκε ζργο 

 Επίςκεψθ ςτο πιλοτικό ζργο του ELIH MED (φοιτθτικζσ εςτίεσ Κομοτθνισ) 

 Συηιτθςθ για τον τρόπο με τον οποίο τα πιλοτικά ζργα μποροφν να βελτιϊςουν το Policy 

Paper και με ποιον τρόπο να προωκθκεί ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο 

 Ρροετοιμαςία μιασ κοινισ παρουςίαςθσ με τισ προτάςεισ κεφαλαιοποίθςθσ ανάμεςα 

ςτουσ εταίρουσ των τριϊν ζργων 

 Συμβολι ςτθν ςυγγραφι του ανακεωρθμζνου Policy Paper 

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, ο Ανάδοχοσ καλείται να φροντίςει για όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διοργάνωςθσ, όπωσ:  

 Εφρεςθ και ενοικίαςθ χϊρου αν απαιτείται, 

 Κάλυψθ οργανωτικϊν εξόδων (κακαριότθτα χϊρου, τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ και θχθτικι 

κάλυψθ), 

 Κάλυψθ εξόδων μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ τεςςάρων ατόμων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, των ςτελεχϊν των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ – Θράκθσ,  

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ, 

 Εκτφπωςθ αφιςϊν και προγράμματοσ. Τα προςχζδια, πριν τθν εκτφπωςθ, κα πρζπει να 

εγκρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

 Δθμιουργία φακζλου ςυμμετεχόντων ( ςτυλό, μπλοκ, πρόγραμμα) 

 Κατάρτιςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων (με υπογραφζσ),  

 Ραράκεςθ καφζ, γεφματοσ και δείπνου για 30 άτομα (coffee break, Lunch break, dinner),  

 Μεταφορά ςυμμετεχόντων ςτο πιλοτικό ζργο 

 Συλλογι παρουςιάςεων, 

 Τιρθςθ πρακτικϊν (ςτα ελλθνικά και μία ςφντομθ περιγραφι ςτα αγγλικά),   

 Σθματοδότθςθ χϊρου, 

 Φωτογραφικι κάλυψθ, 

 Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ υποδοχισ και γραμματειακι υποςτιριξθ, 

 Δελτία τφπου 

Παραδοτζο 3.3: 3.3.1) Αναφορά εκδιλωςθσ με φωτογραφικό και οπτικοακουςτικό υλικό και 

περίλθψθ τθσ αναφοράσ ςτα αγγλικά (ςυμπ. πρόγραμμα, λίςτα ςυμμετεχόντων, δελτίο τφπου, 

φωτογραφίεσ, πρακτικά, ομιλίεσ-παρουςιάςεισ), 3.3.2) ζκκεςθ αναφοράσ για τθν προϊκθςθ των 
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ςτρατθγικϊν τθσ Ρρόταςθσ Ρολιτικι ςτα αγγλικά και ελλθνικά, κακϊσ επίςθσ και παρουςίαςθ ςε 

μορφι PowerPoint  ςτα αγγλικά και ελλθνικά με τισ προτάςεισ κεφαλαιοποίθςθσ ανάμεςα ςτουσ 

εταίρουσ των τριϊν ζργων 

 

υνιςτϊςα 5: Τλοποίηςη και αξιολόγηςη πιλοτικοφ ζργου, Φάςεισ 5.4, 5.5 και 5.6  

 Αντικείμενο του Αναδόχου ςτθ Συνιςτϊςα 5 είναι θ διοργάνωςθ τριϊν (3) εκδθλϊςεων για τουσ 

χριςτεσ του πιλοτικοφ ζργου (τουσ φοιτθτζσ που κατοικοφν ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ). Θ πρϊτθ 

εκδιλωςθ, πρζπει να λάβει χϊρα ςτθν ΑϋΦάςθ υλοποίθςθσ του πιλοτικοφ (Φάςθ 5.4: ΑϋΦάςθ 

υλοποίθςθσ), θ δεφτερθ εκδιλωςθ ςτθ Β’ Φάςθ υλοποίθςθσ του πιλοτικοφ ζργου (Φάςθ 5.5: 

BϋΦάςθ υλοποίθςθσ) και θ τρίτθ εκδιλωςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ του πιλοτικοφ ζργου (Φάςθ 5.6: 

Αξιολόγθςθ Ριλοτικοφ).  Σκοπόσ των δφο πρϊτων εκδθλϊςεων είναι θ προβολι των εργαςιϊν 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του πιλοτικοφ ζργου. Σκοπόσ τθσ τρίτθσ 

εκδιλωςθσ είναι θ προβολι του πιλοτικοφ και θ αξιολόγθςθ των εργαςιϊν με ζμφαςθ ςτθν 

ενεργοποίθςθ και αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων / τεχνολογιϊν για τθν ενεργειακι 

αναβάκμιςθ κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτθν Μεςόγειο. Στο πρόγραμμα (agenda) των τριϊν 

εκδθλϊςεων, κα περιλαμβάνεται παράλλθλα μία ςυνάντθςθ τθσ Τοπικισ Ομάδασ Διαχείριςθσ και 

μία ςυνάντθςθ τθσ Ομάδασ Συμμετοχικοφ Ρρογραμματιςμοφ. Τζλοσ, οι εκδθλϊςεισ πρζπει να 

ζχουν διαδραςτικό χαρακτιρα και να δίνουν  κίνθτρα ςτουσ χριςτεσ να ςυμμετζχουν ςε αυτζσ. 

 

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο των παραπάνω εκδθλϊςεων, ο Ανάδοχοσ καλείται να φροντίςει για 

όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διοργάνωςθσ, όπωσ:  

 Εφρεςθ και ενοικίαςθ χϊρου αν απαιτείται, 

 Κάλυψθ οργανωτικϊν εξόδων (κακαριότθτα χϊρου, τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ και θχθτικι 

κάλυψθ), 

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ, 

 Εκτφπωςθ αφιςϊν και προγράμματοσ. Τα προςχζδια, πριν τθν εκτφπωςθ, κα πρζπει να 

εγκρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

 Δθμιουργία φακζλου ςυμμετεχόντων ( ςτυλό, μπλοκ, πρόγραμμα) 

 Ραραγωγι και εκτφπωςθ ζντυπου υλικοφ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του πιλοτικοφ, δφο 

ςελίδων, τετραχρωμία, με φωτογραφίεσ και χαρτί illustration, 1000 τεμάχια 

 Κατάρτιςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων τθσ ΤΟΔ και τθσ ΟΣΡ (με υπογραφζσ),  

 Ραράκεςθ καφζ, γεφματοσ και δείπνου για 30 άτομα αν κρίνεται απαραίτθτο για τα μζλθ 

των ΤΟΔ και ΟΣΜ (coffee break, Lunch break, dinner),  
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 Συλλογι παρουςιάςεων, 

 Τιρθςθ πρακτικϊν (ςτα ελλθνικά και μία ςφντομθ περιγραφι ςτα αγγλικά),  

 Σθματοδότθςθ χϊρου, 

 Φωτογραφικι κάλυψθ, 

 Δελτία τφπου 

Παραδοτζα: 5.4: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τουσ χριςτεσ κατά τθν πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ 

του ζργου,  5.5.1: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τουσ χριςτεσ κατά τθν δεφτερθ φάςθ 

υλοποίθςθσ του ζργου, 5.5.2: Ραραγωγι και εκτφπωςθ ζντυπου υλικοφ για τθν πορεία 

υλοποίθςθσ του πιλοτικοφ, δφο ςελίδων, τετραχρωμία, με φωτογραφίεσ και χαρτί illustration, 1000 

τεμάχια και 5.6: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τθν προβολι και αξιολόγθςθ του πιλοτικοφ 

ζργου. Θ κάκε εκδιλωςθ κα ςυνοδεφεται από ζκκεςθ αναφοράσ με φωτογραφικό και 

οπτικοακουςτικό υλικό και περίλθψθ τθσ αναφοράσ ςτα αγγλικά. 

 

Φάςη 6.1: Ανάλυςη υφιςτάμενων ςυςτημάτων ζξυπνων μετρητϊν 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά τθ διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για τθν παρουςίαςθ υφιςτάμενων 

ςυςτθμάτων ζξυπνων μετρθτϊν ςτθν Ε.Ε. και ςτθν Ελλάδα. Ομάδεσ ςτόχοι είναι τόςο οι χριςτεσ 

όςο και θ ευρφτερθ τοπικι κοινωνία (τοπικζσ αρχζσ, επιμελθτιρια, επιχειριςεισ, κτλ). 

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, ο Ανάδοχοσ καλείται να φροντίςει για όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διοργάνωςθσ, όπωσ:  

 Εφρεςθ και ενοικίαςθ χϊρου αν απαιτείται, 

 Κάλυψθ οργανωτικϊν εξόδων (κακαριότθτα χϊρου, τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ και θχθτικι 

κάλυψθ), 

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ, 

 Εκτφπωςθ αφιςϊν και προγράμματοσ. Τα προςχζδια, πριν τθν εκτφπωςθ, κα πρζπει να 

εγκρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

 Δθμιουργία φακζλου ςυμμετεχόντων ( ςτυλό, μπλοκ, πρόγραμμα) 

 Κατάρτιςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων (με υπογραφζσ),  

 Ραράκεςθ καφζ, γεφματοσ και δείπνου για 30 άτομα αν απαιτείται (coffee break, Lunch 

break, dinner),  

 Συλλογι παρουςιάςεων, 

 Τιρθςθ πρακτικϊν (ςτα ελλθνικά και μία ςφντομθ περιγραφι ςτα αγγλικά),   

 Σθματοδότθςθ χϊρου, 

 Φωτογραφικι κάλυψθ, 
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 Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ υποδοχισ και γραμματειακι υποςτιριξθ, 

 Δελτία τφπου 

Παραδοτζο 6.1: Αναφορά εκδιλωςθσ με φωτογραφικό υλικό περίλθψθ τθσ αναφοράσ ςτα αγγλικά 

(ςυμπ. πρόγραμμα, λίςτα ςυμμετεχόντων, δελτίο τφπου, φωτογραφίεσ, πρακτικά, ομιλίεσ-

παρουςιάςεισ). 

 

Φάςη 6.4: Εγκατάςταςη και παρακολοφθηςη ζξυπνων μετρητϊν 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ δράςθσ είναι θ διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςχετικά με τθν αποδοτικι 

χριςθ ενζργειασ και θ παρακολοφκθςθ με ςυςτιματα ζξυπνων μετρθτϊν. Για το ςκοπό αυτό, ο 

Ανάδοχοσ κα ςχεδιάςει και κα εκτυπϊςει ζνα ενθμερωτικό δελτίο (bulletin) ςχετικά με το πϊσ 

πρζπει να ςυμπεριφζρονται οι χριςτεσ προκειμζνου να εξοικονομιςουν ενζργεια.  

Συγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, ο Ανάδοχοσ καλείται να φροντίςει για όλεσ 

τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ διοργάνωςθσ, όπωσ:  

 Εφρεςθ και ενοικίαςθ χϊρου αν απαιτείται, 

 Κάλυψθ οργανωτικϊν εξόδων (κακαριότθτα χϊρου, τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ και θχθτικι 

κάλυψθ), 

 Κατάρτιςθ προγράμματοσ, 

 Εκτφπωςθ αφιςϊν και προγράμματοσ. Τα προςχζδια, πριν τθν εκτφπωςθ, κα πρζπει να 

εγκρικοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

 Δθμιουργία φακζλου ςυμμετεχόντων ( ςτυλό, μπλοκ, πρόγραμμα) 

 Κατάρτιςθ λίςτασ ςυμμετεχόντων (με υπογραφζσ),  

 Δθμιουργία και παραγωγι ενθμερωτικοφ δελτίου ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 

2 ςελίδων, τετραχρωμία, χαρτί illustration, 1000 τεμάχια 

 Ραράκεςθ καφζ, γεφματοσ και δείπνου για 30 άτομα αν απαιτείται (coffee break, Lunch 

break, dinner),  

 Συλλογι παρουςιάςεων, 

 Τιρθςθ πρακτικϊν (ςτα ελλθνικά και μία ςφντομθ περιγραφι ςτα αγγλικά),   

 Σθματοδότθςθ χϊρου, 

 Φωτογραφικι κάλυψθ, 

 Υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ υποδοχισ και γραμματειακι υποςτιριξθ, 

 Δελτία τφπου 

Παραδοτζο 6.4: 6.4.1) Αναφορά εκδιλωςθσ με φωτογραφικό υλικό και περίλθψθ τθσ αναφοράσ 

ςτα αγγλικά (ςυμπ. πρόγραμμα, λίςτα ςυμμετεχόντων, δελτίο τφπου, φωτογραφίεσ, πρακτικά, 
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ομιλίεσ-παρουςιάςεισ) και 6.4.2) δθμιουργία και παραγωγι ενθμερωτικοφ δελτίου ςχετικά με τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 2 ςελίδων, τετραχρωμία, χαρτί illustration, 1000 τεμάχια 

Γ. Χρονοδιάγραμμα παράδοςησ των παραδοτζων:   

Το ζργο του αναδόχου κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι 31 –12 - 2014. Κατ’ εξαίρεςθ, το ζργο 

-και κατ’ αντιςτοιχία θ παράδοςι του από τον ανάδοχο- μπορεί να παρατακεί μετά από απόφαςθ 

τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Ρρογράμματοσ Διακρατικισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ MED. 

Οι επιμζρουσ προκεςμίεσ / θμερομθνίεσ που παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα, είναι 

ενδεικτικζσ και κα οριςτικοποιθκοφν κατά τθν πρόοδο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ τυχόν 

υποδείξεισ του Επικεφαλισ Εταίρου  

Δράζη / Παραδοηέο 
Ενδεικηική 

ημερομηνία 

2.2.1: Δθμιουργία παρουςίαςθσ PowerPoint ςχετικά με τα επικοινωνιακά εργαλεία και τισ πρακτικζσ 

δθμοςιότθτασ / ευαιςκθτοποίθςθσ  
31/01/2014 

2.2.2:  Αποδεικτικά ςτοιχεία κάλυψθσ δαπανϊν ςυμμετοχισ μελϊν ΤΟΔ/ΟΣΡ (Κάρτεσ επιβίβαςθσ 

τεςςάρων ατόμων, λίςτα ςυμμετεχόντων και φωτογραφικό υλικό από το τελικό ςυνζδριο) 
31/01/2014 

2.3.1:  1) 3000 μπροςοφρεσ για το ζργο ELIH MED, 2) 1000 φάκελοι, 3) 3000 μπροςοφρεσ για το 

πιλοτικό, 4) 1000 μπλοκ ςθμειϊςεων, 5) 2 Roll up banners, 6) 1000 ενθμερωτικά δελτία, 7) 1000 

μπροςοφρεσ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου 

31/01/2014 

2.3.2: 1) Δφο (2) καταχωριςεισ ςτον τοπικό και (2) ςτον περιφερειακό τφπο, 2) μία (1) καταχϊρθςθ 

ςτον εκνικό τφπο, 3) παραγωγι ενόσ (1) κοινωνικοφ φιλμ (video) με εμπειρίεσ χρθςτϊν, 4) παραγωγι 

ενόσ τεχνικοφ φιλμ (video), 5) παραγωγι ενόσ ςυγκεντρωτικοφ φιλμ, 6) δθμιουργία ςελίδασ ςτο 

facebook, 7) δθμιουργία ψθφιακοφ φωτογραφικοφ άλμπουμ 

31/01/2014 

2.3.3: 1) Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςε ανοιχτό δθμόςιο χϊρο “street action” ςε κεντρικό ςθμείο τθσ 

Κομοτθνισ, 2)  Διοργάνωςθ εκνικοφ ςεμιναρίου διάχυςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων 

του ζργου 

31/01/2014 

2.3.4: 1)  Κατάρτιςθ πλάνου επικοινωνίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ καμπάνιασ ευαιςκθτοποίθςθσ και 2) 

ςχεδιαςμόσ, δθμιουργία και επιμζλεια πρωτότυπου κειμζνου (ςτα αγγλικά και ελλθνικά) για τθν 

παραγωγι μπροςοφρασ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου. 

31/01/2014 

3.2: Ρλάνο κεφαλαιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου (ςυμβολι ςτθν ζκκεςθ βιωςιμότθτασ 

των αποτελεςμάτων του ζργου) ςτα ελλθνικά και αγγλικά 
31/03/2014 

3.3.1: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για ςυνζργεια και κεφαλαιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου με 

δφο παρεμφερι ζργα, το MARIE και το PROFORBIOMED - Αναφορά εκδιλωςθσ με φωτογραφικό και 

οπτικοακουςτικό υλικό (ςυμπ. πρόγραμμα, λίςτα ςυμμετεχόντων, δελτίο τφπου, φωτογραφίεσ, 

πρακτικά, ομιλίεσ-παρουςιάςεισ) 

30/09/2013 
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Δ.  Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικήσ Προςφοράσ 

Ο φάκελοσ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει, τα 

παρακάτω με ποινι αποκλειςμοφ τα χαρακτθριςτικά και τα ςτοιχεία εκείνα που διαςφαλίηουν τθν 

ποιότθτα των εργαςιϊν και αποδεικνφουν τθν τεχνικι ικανότθτα του υποψθφίου. Ειδικότερα, 

πρζπει να περιλαμβάνει: 

Α. Αναλυτική περιγραφή τησ μεθοδολογίασ και των μζςων, με τα οποία ο Ανάδοχοσ ςκοπεφει να 

υλοποιιςει το ζργο με ανάλυςθ ανά δράςθ κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο 

τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του υποψιφιου Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ 

απαιτιςεισ που ζργου. Ειδικότερα, θ πρόταςθ μεκοδολογίασ να περιζχει αναλυτικι περιγραφι 

του τρόπου με τον οποίο ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςκοπεφει να προςεγγίςει το ζργο, με ζμφαςθ 

ςτθν πλθρότθτα τθσ ανάλυςθσ, ςτον τρόπο οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και διοίκθςθσ των ενεργειϊν 

δθμοςιότθτασ του ζργου και λαμβάνοντασ ιδιαίτερα υπόψθ το περιεχόμενο των ςχετικϊν με τθν 

παροφςα Διακιρυξθ προδιαγραφϊν του Φυςικοφ Αντικειμζνου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται 

αναλυτικά ςτθν παροφςα. 

Β. Περιγραφή τησ Ομάδασ Ζργου, θ οποία κα απαρτίηεται από ικανό αρικμό ςτελεχϊν για τθν 

ζγκαιρθ και τθν απαιτοφμενθ ποιοτικά υλοποίθςθ του ζργου. 

Β1. Οριςμόσ Υπεφκυνου Ζργου και αναπλθρωτι υπευκφνου ζργου και βιογραφικά τουσ 

3.3.2: Ζκκεςθ αναφοράσ για τθν προϊκθςθ των ςτρατθγικϊν τθσ Ρρόταςθσ Ρολιτικι ςτα αγγλικά και 

ελλθνικά, κακϊσ επίςθσ και παρουςίαςθ ςε μορφι PowerPoint  ςτα αγγλικά και ελλθνικά με τισ 

προτάςεισ κεφαλαιοποίθςθσ ανάμεςα ςτουσ εταίρουσ των τριϊν ζργων 

30/09/2013 

5.4: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τουσ χριςτεσ κατά τθν πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου 31/12/2013 

5.5.1: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τουσ χριςτεσ κατά τθν δεφτερθ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου  31/12/2013 

5.5.2: Ραραγωγι και εκτφπωςθ ζντυπου υλικοφ για τθν πορεία υλοποίθςθσ του πιλοτικοφ, δφο 

ςελίδων, τετραχρωμία, με φωτογραφίεσ και χαρτί illustration, 1000 τεμάχια 
31/12/2013 

5.6: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τθν προβολι και αξιολόγθςθ του πιλοτικοφ ζργου  31/01/2014 

6.1: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για τθν παρουςίαςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ζξυπνων μετρθτϊν 

ςτθν Ε.Ε. και ςτθν Ελλάδα. 
31/12/2014 

6.4.1: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςχετικά με τθν αποδοτικι χριςθ ενζργειασ και τθν παρακολοφκθςθ 

με ςυςτιματα ζξυπνων μετρθτϊν  
31/12/2014 

6.4.2: Δθμιουργία και παραγωγι ενθμερωτικοφ δελτίου ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 2 

ςελίδων, τετραχρωμία, χαρτί illustration, 1000 τεμάχια 
31/12/2014 
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ςθμειϊματα. 

Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει το ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου (Project Manager) 

πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και τεκμθριωμζνθ 

εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο του ζργου, όπωσ αυτό εξειδικεφεται ςτθν παροφςα, ϊςτε να 

ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου. Ειδικότερα, ο Υπεφκυνοσ Ζργου 

κα πρζπει να διακζτει εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςχεδίων επικοινωνίασ και ςτθ διοργάνωςθ 

επικοινωνιακϊν εκδθλϊςεων-ςεμιναρίων-ςυνεδρίων-ςυναντιςεων. Ο Υπεφκυνοσ Ζργου κα 

είναι δυνατόν να υποβοθκείται και να αναπλθρϊνεται από τον Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου. 

Β2. Οριςμόσ των Μελϊν τθσ Ομάδασ  Ζργου5 - Συνοπτικόσ πίνακασ από τον οποίο κα προκφπτει 

θ ςφνκεςθ  τθσ Ομάδασ ζργου (Ονοματεπϊνυμο, Ειδικότθτα και θ ςχετικι εμπειρία του μζλουσ).  

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να ςυγκροτιςει Ομάδα ζργου, θ οποία κα αποτελείται από 

κατάλλθλο και ικανό ςε αρικμό προςωπικό που διακζτει αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ και 

εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, ςχετικϊν με το αντικείμενο του ζργου. 

Επιςθμαίνεται ότι από τθ περιγραφι τθσ  Ομάδα Ζργου, κα πρζπει να προκφπτει,  θ κάλυψθ  

όλων των κεματικϊν πεδίων τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

    Τποβολή αναλυτικϊν βιογραφικϊν τησ Ομάδασ Ζργου  
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                                           ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ή ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Αναθζτουςα Αρχή Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ 

Διεφθυνςη Δ. Τςετινζ 7, 69100 Κομοτθνι 

Σηλζφωνο 2531083000 

Fax 2531083019 

Ε-mail c.partsias@pta-emth.gr 

Πληροφορίεσ Χριςτοσ Ράρτςιασ 

Ημερομηνία και Ϊρα 

Κατάθεςησ Προςφορϊν 

 

17/06/2013 μζχρι ϊρα 14:00 

Ημερομηνία Διαγωνιςμοφ 18/06/2013, ϊρα 10:00 

Ανοιχτόσ Διαγωνιςμόσ για την Επιλογή Αναδόχου του ζργου διαγωνιςμοφ «Παροχή υπηρεςιϊν 

εμπειρογνϊμονα» για την υλοποίηςη δράςεων  «Δημοςιότητασ, ενημζρωςησ, ευαιςθητοποίηςησ, 

διάχυςησ και κεφαλαιοποίηςησ» του ζργου με τίτλο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the 

Mediterranean /Ενεργειακή αναβάθμιςη κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτη Μεςόγειο» και ακρωνφμιο “ELIH-

MED” του Προγράμματοσ Διακρατικήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ MED  

  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» 

τοιχεία Τποψηφίου   
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότθσ :………………………………………………………………………………………… 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ : ……………………………………………………………………………………… 

Ρροσ το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ 

Εγγφθςι μασ υπ' αρικμόν ………………………………… για ΕΥΩ ………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ υπζρ τθσ Εταιρείασ 

………………………………………………, οδόσ ………………………………, αρικμόσ ………………………… (ι ςε 

περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ υπζρ των εταιρειϊν (1) …………………………, (2) ……………………………, 

κλπ. ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, 

εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ εταιρειϊν), μζχρι το ποςόν των 

ΕΥΩ ……………………………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ για τθν καλι 

εκτζλεςθ του ζργου και τθν πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον παραπάνω 

ανάδοχο υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε και τθν οποιαδιποτε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ' 

αυτοφ, που πθγάηει από τθν ςφμβαςθ για το ζργο «Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την 

υλοποίηςη δράςεων  «Δημοςιότητασ, ενημζρωςησ, ευαιςθητοποίηςησ, διάχυςησ και 

κεφαλαιοποίηςησ» του ζργου με τίτλο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the 

Mediterranean /Ενεργειακή αναβάθμιςη κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτη Μεςόγειο» και ακρωνφμιο 

“ELIH-MED” του Προγράμματοσ Διακρατικήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ MED  

Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον ζχουμε εγγυθκεί μετά τθν 

επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ 

διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι 

μερικοφ καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάρουσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα μζςα 

ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο 

και τα ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που 

ζχει κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ 

ΤΜΒΑΗ 

 

    Στθν Κομοτθνι ςιμερα τθν    …………..2013, μεταξφ αφ’ ενόσ του «Περιφερειακοφ Σαμείου 

Ανάπτυξησ Ανατολικήσ Μακεδονίασ-Θράκησ», το οποίο εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κ. Αριςτείδθ Γιαννακίδθ Ρεριφερειάρχθ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 

Θράκθσ και αφ’ ετζρου του/τθσ ……………………………………….., κατοίκου……………………..οδόσ ……………. 

αρικμόσ ……., με αρικμό ταυτότθτασ ……………………, με αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου ……………., 

υπαγόμενοσ/θ ςτθ ΔΟΥ ……..,  καλοφμενοσ/θ ςτο εξισ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,   ………….εταιρεία με τθν 

επωνυμία…………….που ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν …………., οδόσ ………………και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον ……………..διαχειριςτι τθσ εταιρείασ (επιςυν. Καταςτατικό ) με αρικμό φορολογικοφ 

μθτρϊου ……………., υπαγόμενοσ/θ ςτθ ΔΟΥ ……..,  καλοφμενθ ςτο εξισ «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,                        

 

ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

  

1.Το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ., μετά τθν από …………. ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, κατακφρωςε ςτον/θν «Ανάδοχο» τον διενεργθκζντα ανοιχτό μειοδοτικό 

διαγωνιςμό, για τθν  «Παροχή υπηρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για την υλοποίηςη δράςεων  

«Δημοςιότητασ, ενημζρωςησ, ευαιςθητοποίηςησ, διάχυςησ και κεφαλαιοποίηςησ» του ζργου με 

τίτλο «Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean /Ενεργειακή αναβάθμιςη 

κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτη Μεςόγειο» και ακρωνφμιο “ELIH-MED” του Προγράμματοσ 

Διακρατικήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ MED,  με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά. 

2. Το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ. με τθν αρικ. …………….. απόφαςι του κατακυρϊνει 

τον ωσ άνω διαγωνιςμό και ανακζτει ςτον «Ανάδοχο», ο οποίοσ αποδζχεται και αναλαμβάνει τθν 

«Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ δράςεων  «Δθμοςιότθτασ, 

ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, διάχυςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
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προχποκζςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςτθν παροφςα 

αναφερομζνων ςυμβατικϊν εγγράφων (προςφορά κ.λ.π): 

3. Το ςυνολικό τίμθμα για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ανζρχεται ςτο ποςό ………………… 

(…………….) ευρϊ και κα καταβλθκεί από το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ. ςτον 

«Ανάδοχο», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Διακιρυξθσ και όπωσ περιγράφεται 

ςε αυτιν. Το τίμθμα κάκε είδουσ εκ των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν αναφζρεται ςτθν 

προςφορά του «Αναδόχου» ςτο ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Ο «Ανάδοχοσ» βαρφνεται με όλεσ τισ 

νόμιμεσ κρατιςεισ, τζλθ, φόρουσ, κλπ,. Στθν παραπάνω τιμι ςυμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά όλεσ 

οι περιγραφόμενεσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του «Αναδόχου» για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ 

παροφςασ, όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ και αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. 

4. Ο «Ανάδοχοσ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει το ζργο ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα 1 και 2 τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. Τα 

παραπάνω αφοροφν ςτθν επιλογι αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ζργου του ζργου με τίτλο 

«Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean /Ενεργειακι αναβάκμιςθ 

κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτθ Μεςόγειο» και ακρωνφμιο “ELIH-MED” του Ρρογράμματοσ Διακρατικισ 

Εδαφικισ Συνεργαςίασ MED και όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  

5. Ο «Ανάδοχοσ» ρθτϊσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται ότι οι παραπάνω υπθρεςίεσ 

που κα παραδϊςει ςτο Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ., είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ και 

αρίςτθσ ποιότθτασ, κατάλλθλο για τθ χριςθ που προορίηεται, απαλλαγμζνο ελαττϊματα και 

προςαρμοςμζνο ςε υψθλισ ποιότθτασ πρότυπα. Επίςθσ δε ότι κα είναι πλιρωσ προςαρμοςμζνο 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τισ ςυνομολογθκείςεσ ιδιότθτεσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 

που απαιτοφνται από τθν κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία. 

6. Ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται να ελζγξει και να διαςφαλίςει τθν ποιότθτα και τισ προδιαγραφζσ 

των υπθρεςιϊν πριν τθν παράδοςι τουσ ςτο Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ.  

7. Ο «Ανάδοχοσ» για απεριόριςτο χρόνο δεν δικαιοφται να κάνει οποιαδιποτε χριςθ των παραδοτζων του 

ζργου ι μζρουσ αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ δθμοςίευςθσ ςτο όνομά του. Αντίκετα ο «Εργοδότθσ» 

και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για λογαριαςμό των οποίων ενεργεί ο «Ανάδοχοσ» δικαιοφται για απεριόριςτο 

χρόνο να κάνουν οποιαδιποτε χριςθ των παραδοτζων του ζργου, διαφυλάςςοντασ τα θκικά δικαιϊματα 

του Αναδόχου, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 2, 3, και 15 του Ν. 2121/1993 «Ρερί πνευματικισ 

ιδιοκτθςίασ». Τα παραδοτζα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νόμιμων εκπροςϊπων του Ρεριφερειακοφ 

Ταμείου Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του 

Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτο Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο 

λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ 
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υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςθ τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / 

διαχείριςθ τουσ. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διευκολφνει τθν ανάπτυξθ μελλοντικϊν 

βελτιϊςεων των παραδοτζων, παρζχοντασ κάκε ςτοιχείο και πλθροφορία του ηθτθκεί για το προϊόν που κα 

παράξει 

7. Ο «Ανάδοχοσ» κατζκεςε, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου ςτον διαγωνιςμό τθν 

με αρικμό ………………………………. εγγυθτικι επιςτολι ποςοφ  ……….. ευρϊ εκδόςεωσ τθσ τράπεηασ 

…………………... Θ παροχι τθσ Εγγφθςθσ αυτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι περιορίηει κακϋ 

οιονδιποτε τρόπο τθν από το νόμο και τθ ςφμβαςθ ευκφνθ τθσ «Αναδόχου» απζναντι του 

Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ.. Θ Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτραφεί με τθν 

οριςτικι Ροςοτικι και ποιοτικι Ραραλαβι του ζργου. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 

καλφπτει ςτο ςφνολό τθσ και χωρίσ καμία διάκριςθ τθν πιςτι εφαρμογι των όρων τθσ παροφςασ, 

που αποτελεί ενιαίο κείμενο με τα λοιπά ςυμβατικά ζγγραφα.  

8. Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

ΕΡΡΕ διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο τισ παρατθριςεισ τθσ επί του παραδοτζου, προκειμζνου 

ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλλει κατάλλθλα διορκωμζνο και 

ςυμπλθρωμζνο. Σε περίπτωςθ που δεν ςυμμορφωκεί με τισ παρατθριςεισ, θ ΕΡΡΕ δφναται να 

ειςθγθκεί τθν περικοπι ποςοςτοφ επί τθσ αμοιβισ του ςυγκεκριμζνου παραδοτζου.. 

9. Για κάκε παραδοτζο ο «Ανάδοχοσ» κα υποβάλλει αναλυτικι ζκκεςθ προόδου για τον τρόπο 

υλοποίθςθσ και αναφορζσ για τυχόν παρεκκλίςεισ από τον αρχικό ςχεδιαςμό. 

 10. Ο «Ανάδοχοσ» είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αςφάλεια όλων όςων 

απαςχολθκοφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κακϊσ και ςτθν καταβολι αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν ςε οποιονδιποτε κατά νόμο αςφαλιςτικό φορζα κφριασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ. 

11. Ο «Ανάδοχοσ» είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και υπόχρεοσ για τθν αποηθμίωςθ 

οποιουδιποτε για κάκε φφςεωσ και είδουσ ηθμιζσ, που τυχόν υποςτεί το Ρεριφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ., το προςωπικό του ι κάκε τρίτοσ, από πράξεισ ι παραλείψεισ του ι των 

προςϊπων που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ. Στισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ αν υποχρεωκεί το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Α.Μ.Θ. να καταβάλλει οποιαδιποτε 

αποηθμίωςθ ο «Ανάδοχοσ» υποχρεοφται να καταβάλλει ςε αυτό το αντίςτοιχο ποςό, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν τόκων και εξόδων. 

12. Στθν παροφςα ςφμβαςθ, εκτόσ από το Ραράρτθμα, επιςυνάπτονται ωσ αναπόςπαςτα 

ςτοιχεία αυτισ, αποτελϊντασ ενιαίο κείμενο με αυτι, δεςμεφοντασ εξίςου τα ςυμβαλλόμενα 
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μζρθ και με τθν αναφερόμενθ ςειρά ιςχφοσ τα εξισ, αρχισ γενομζνθσ από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ, ωσ επζχουςασ πρωταρχικι ιςχφ, ζναντι των υπολοίπων ςυμβατικϊν εγγράφων:  

 Το εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο του ζργου 

 Θ Διακιρυξθ  του Διαγωνιςμοφ, 

 Θ Τεχνικι προςφορά του Αναδόχου, 

 Θ Οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, 

 Το πρακτικό κατακφρωςθσ, 

 Πλεσ οι Δθλϊςεισ του «Αναδόχου» που προβλζπονται από τα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ.  

13. Για τον αποκλειςμό οποιουδιποτε ερμθνευτικοφ προβλιματοσ ωσ προσ τθ δθλωμζνθ 

βοφλθςθ των μερϊν από τθν τυχόν εκ παραδρομισ μθ υπογραφι και μθ επιςφναψθ 

οποιαςδιποτε διλωςθσ προβλεπομζνθσ από τθ Διακιρυξθ, ο «Ανάδοχοσ» ςυνομολογεί ρθτά ότι 

με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ κεωρείται κατά αμάχθτο τεκμιριο ότι υπζβαλε όλεσ αυτζσ τισ 

δθλϊςεισ και ότι ςε κάκε περίπτωςθ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ το ουςιαςτικό 

περιεχόμενο όλων αυτϊν των δθλϊςεων, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν αντίςτοιχθ ριτρα τθσ  

Διακιρυξθσ. 

14. Αρμόδια Δικαςτιρια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ προκφψει από τθν εκτζλεςθ 

των όρων τθσ παροφςασ, ςυνομολογείται μεταξφ των μερϊν ότι είναι τα αρμόδια Δικαςτιρια. 

15. Συμφωνείται ότι οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ γίνεται μόνο ζπειτα από 

γραπτι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν.  

16. Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςε δφο ( 2 ) αντίγραφα, από τα οποία ζλαβαν από ζνα ο 

κάκε ςυμβαλλόμενοσ . 

Τα   Συμβαλλόμενα   Μζρθ 

 

        Ο/Θ Ανάδοχοσ                                                                              Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ                                                                           

       

 

                                                                                                             Αριςτείδθσ Γιαννακίδθσ 

                                                                                                              Ρεριφερειάρχθσ Α.Μ.Θ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

ΕΚΔΟΤΘΣ ....................................................................... 

Θμερομθνία ζκδοςθσ ........................... 

Ρροσ:  Το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ, ςτθ διεφκυνςθ Δ. 

Τςετινζ 7, Τ.Κ. 691 00, Κομοτθνι 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ. ............... για  ευρϊ....................... 

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ ι οργανιςμοφ: τθσ Εταιρίασ ι του Οργανιςμοφ ……………….. 

οδόσ …………………. αρικμόσ ……………… ΤΚ ……………………..,} 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν ι των Οργανιςμϊν  

α)…….….... οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδόσ ............................. αρικμόσ .................ΤΚ……………… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ/ οφσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό 

του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ για τθν «Ραροχι 

υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα» για τθν υλοποίθςθ δράςεων  «Δθμοςιότθτασ, ενθμζρωςθσ, 

ευαιςκθτοποίθςθσ, διάχυςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ» του ζργου με τίτλο «Energy Efficiency in Low-

income Housing in the Mediterranean /Ενεργειακι αναβάκμιςθ κοινωνικϊν κατοικιϊν ςτθ 

Μεςόγειο» και ακρωνφμιο “ELIH-MED” του Ρρογράμματοσ Διακρατικισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ 

MED,  ςυνολικισ αξίασ ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι 

ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον 

ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ ι οργανιςμοφ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ ι Οργανιςμοφ.  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν ι Οργανιςμϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ 
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ατομικά για κάκε μια από αυτζσ/ ουσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ 

εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. } 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 

ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν  ζγγραφθ 

ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν  ……………… 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 

ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθ τθσ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δράζη / Παραδοηέο 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(ΥΩΡΙ 
ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 
ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

2.2.1: Δθμιουργία παρουςίαςθσ PowerPoint ςχετικά με τα επικοινωνιακά 

εργαλεία και τισ πρακτικζσ δθμοςιότθτασ / ευαιςκθτοποίθςθσ  
€  € € 

2.2.2:  Αποδεικτικά ςτοιχεία κάλυψθσ δαπανϊν ςυμμετοχισ μελϊν ΤΟΔ/ΟΣΡ 

(Κάρτεσ επιβίβαςθσ τεςςάρων ατόμων, λίςτα ςυμμετεχόντων και 

φωτογραφικό υλικό από το τελικό ςυνζδριο) 

€  € € 

2.3.1:  1) 3000 μπροςοφρεσ για το ζργο ELIH MED, 2) 1000 φάκελοι, 3) 3000 

μπροςοφρεσ για το πιλοτικό, 4) 1000 μπλοκ ςθμειϊςεων, 5) 2 Roll up banners, 

6) 1000 ενθμερωτικά δελτία, 7) 1000 μπροςοφρεσ παρουςίαςθσ των 

αποτελεςμάτων του ζργου 

€  € € 

2.3.2: 1) Δφο (2) καταχωριςεισ ςτον τοπικό και (2) ςτον περιφερειακό τφπο, 2) 

μία (1) καταχϊρθςθ ςτον εκνικό τφπο, 3) παραγωγι ενόσ (1) κοινωνικοφ φιλμ 

(video) με εμπειρίεσ χρθςτϊν, 4) παραγωγι ενόσ τεχνικοφ φιλμ (video), 5) 

παραγωγι ενόσ ςυγκεντρωτικοφ φιλμ, 6) δθμιουργία ςελίδασ ςτο facebook, 7) 

δθμιουργία ψθφιακοφ φωτογραφικοφ άλμπουμ 

€  € € 

2.3.3.1: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςε ανοιχτό δθμόςιο χϊρο “street action” ςε 

κεντρικό ςθμείο τθσ Κομοτθνισ 
   

2.3.3.2: Διοργάνωςθ εκνικοφ ςεμιναρίου διάχυςθσ και κεφαλαιοποίθςθσ των 

αποτελεςμάτων του ζργου 
   

2.3.4: 1)  Κατάρτιςθ πλάνου επικοινωνίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ καμπάνιασ 

ευαιςκθτοποίθςθσ και 2) ςχεδιαςμόσ, δθμιουργία και επιμζλεια πρωτότυπου 

κειμζνου (ςτα αγγλικά και ελλθνικά) για τθν παραγωγι μπροςοφρασ 

παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου. 

€  € € 

3.2: Ρλάνο κεφαλαιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου (ςυμβολι ςτθν 

ζκκεςθ βιωςιμότθτασ των αποτελεςμάτων του ζργου) ςτα ελλθνικά και 

αγγλικά 

€  € € 

3.3.1: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για ςυνζργεια και κεφαλαιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων του ζργου με δφο παρεμφερι ζργα, το MARIE και το 

PROFORBIOMED - Αναφορά εκδιλωςθσ με φωτογραφικό και 

οπτικοακουςτικό υλικό (ςυμπ. πρόγραμμα, λίςτα ςυμμετεχόντων, δελτίο 

€  € € 
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(Σο ποςό να αναφζρεται αριθμητικά και ολογράφωσ και να επιςημαίνεται ότι οι τιμζσ δίνονται ςε ΕΤΡΩ €) 

 

 

 

(Τπογραφή, Ονοματεπϊνυμο, Ημερομηνία και ςφραγίδα εταιρείασ) 

 

 

 

 

 

τφπου, φωτογραφίεσ, πρακτικά, ομιλίεσ-παρουςιάςεισ) 

3.3.2: Ζκκεςθ αναφοράσ για τθν προϊκθςθ των ςτρατθγικϊν τθσ Ρρόταςθσ 

Ρολιτικι ςτα αγγλικά και ελλθνικά, κακϊσ επίςθσ και παρουςίαςθ ςε μορφι 

PowerPoint  ςτα αγγλικά και ελλθνικά με τισ προτάςεισ κεφαλαιοποίθςθσ 

ανάμεςα ςτουσ εταίρουσ των τριϊν ζργων 

€  € € 

5.4: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τουσ χριςτεσ κατά τθν πρϊτθ φάςθ 

υλοποίθςθσ του ζργου 
€  € € 

5.5.1: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τουσ χριςτεσ κατά τθν δεφτερθ φάςθ 

υλοποίθςθσ του ζργου  
€  € € 

5.5.2: Ραραγωγι και εκτφπωςθ ζντυπου υλικοφ για τθν πορεία υλοποίθςθσ 

του πιλοτικοφ, δφο ςελίδων, τετραχρωμία, με φωτογραφίεσ και χαρτί 

illustration, 1000 τεμάχια 

€  € € 

5.6: Διοργάνωςθ μιασ εκδιλωςθσ για τθν προβολι και αξιολόγθςθ του 

πιλοτικοφ ζργου 
€  € € 

6.1: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για τθν παρουςίαςθ υφιςτάμενων ςυςτθμάτων 

ζξυπνων μετρθτϊν ςτθν Ε.Ε. και ςτθν Ελλάδα. 
€  € € 

6.4.1: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςχετικά με τθν αποδοτικι χριςθ ενζργειασ 

και τθν παρακολοφκθςθ με ςυςτιματα ζξυπνων μετρθτϊν  
€  € € 

6.4.2: Δθμιουργία και παραγωγι ενθμερωτικοφ δελτίου ςχετικά με τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 2 ςελίδων, τετραχρωμία, χαρτί illustration, 1000 

τεμάχια 

€  € € 

 € € € 
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