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Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ Α.Μ.Θ. 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 190 ζωσ 193 «Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ»  του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

2. Τον Κανονιςμό Οικονομικισ Διοίκθςθσ & Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ 

(ΦΕΚ 78/04-02-98 Βϋ). 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 “Ρερί Ρρομθκειϊν Δθμοςίου Τομζα & υκμίςεισ ςυναφϊν 

κεμάτων” (ΦΕΚ 19 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

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

άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 247 Αϋ). 

5. Τισ διατάξεισ του ΡΔ 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 Αϋ).  

6. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Αϋ) “Ρερί Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου”.  

7. Τθν αρίκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Β¨) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν με 

τθν οποία αναπροςαρμόηονται τα ποςά για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν 

προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων. 

8. Το  τεχνικό δελτίο του ζργου «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινι τουριςτικι 

πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του 
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Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ και τισ ανάγκεσ 

υλοποίθςθσ του. 

9. Τθν από 10/06/2013 ειςιγθςθ τθσ Ομάδασ του ζργου JTI TARGET για τθ διενζργεια του ανοιχτοφ 

διαγωνιςμοφ. 

10. Τθν αρικ. 1870/19-06-2013 απόφαςθ μασ (ΑΔΑ ΒΕΗ2ΟΨ-Ρ3Λ) περί ζγκριςθσ οικονομικισ 

δαπάνθσ για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

11. Τθν αρικ. 1871/19-06-2013 απόφαςι μασ (ΑΔΑ ΒΕΗ2ΟΨ-93Ι) περί ζγκριςθσ διενζργειασ 

ανοικτοφ διαγωνιςμοφ κακϊσ και των όρων τθσ διακιρυξθσ αυτοφ και ςυγκρότθςθ επιτροπϊν: α) 

διενζργειασ –αξιολόγθςθσ για τθν ανάδειξθ μειοδότθ και β) παρακολοφκθςθσ – παραλαβισ, 

αναφορικά με τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα δθμοςιότθτασ» του ζργου «Joint 

Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινι τουριςτικι πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτθν 

πολιτιςτικι κλθρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ 

Εδαφικισ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ. 

 

ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 

1. Ρροκθρφςςουμε ανοιχτό διαγωνιςμό ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Κανονιςμοφ Οικονομικισ 

Διοίκθςθσ & Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 78/04-02-98 Βϋ) με τίτλο 

«Ραροχι υπθρεςιϊν δθμοςιότθτασ» του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting 

Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο 

“JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ, με 

κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά προχπολογιςμοφ μζχρι εξήντα 

πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ (65.500,00 €) με το ΦΡΑ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο τεφχοσ 

προδιαγραφϊν.  

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι τθσ παροφςασ προκιρυξθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

επιςυναπτόμενο Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ Ανοιχτοφ Διαγωνιςμοφ και ςτα παραρτιματα αυτοφ τα οποία 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

3. Θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, ορίηεται  22/07/2013, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00  

ςτα γραφεία του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ, Δθμθτρίου Τςετινζ 7, 69 100 Κομοτθνι. 

Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα κα είναι εκπρόκεςμεσ και 

δεν κα παραλαμβάνονται. 

4. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 

εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ κατάκεςθσ των 

προςφορϊν.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ 
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αυτϊν που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτα κράτθ-μζλθ τθσ 

Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο ι ςτα κράτθ-μζλθ που ζχουν υπογράψει τθν 

Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από 

τθν Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Αϋ), υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν ΣΔΣ, ι ςε 

τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν ΕΕ και που αςχολοφνται νόμιμα ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο Εξωτερικό με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το αντικείμενο του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν επίςθσ τα νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί με τθν 

νομοκεςία κράτουσ-μζλουσ τθσ ΕΕ ι του ΕΟΧ ι κράτουσ-μζλουσ που ζχει υπογράψει τθν ΣΔΣ ι τρίτθσ 

χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν ΕΕ και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν 

κφρια εγκατάςταςι τουσ ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω χωρϊν και που 

απαςχολοφνται νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με το 

αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

5. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί από Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ). Ζργο τθσ 

Επιτροπισ κα είναι: θ παραλαβι, αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν και θ υποβολι 

προτάςεων με τα αποτελζςματα τθσ τελικισ αξιολόγθςισ τουσ. 

Κάκε κζμα ι αναγκαία λεπτομζρεια ςχετικά με τον παρόντα διαγωνιςμό περιγράφεται και αναλφεται, 

ςτθν προκιρυξθ και ςτο παράρτθμα αυτισ, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα απόφαςθ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Το επιςυναπτόμενο παράρτθμα είναι το ακόλουκο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Αριστείδης Γιαννακίδης 

Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ  

«Ραροχή υπηρεςιϊν δημοςιότητασ» του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting 

Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και 

ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΙΑ   

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΘ ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ: 65.500,00 ΕΥΩ  

 

ΔΙΑΚΕΙΑ: ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΩΣ ΤΘ ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ (30/3/2014) 

 

ΚΟΜΟΤΘΝΘ, 21/06/2013 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΘΣ 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 
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ΡΕΙΓΑΦΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοιχτόσ Διαγωνιςμόσ: 65.500,00 ΕΥΩ  

 

Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

 

    ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ            ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 

Καταληκτική Θμερομηνία υποβολήσ προςφορϊν 22/07/2013 

 

 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ  

21/06/2013 

Θμερομθνία Θμζρα Ϊρα  ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΘΣ Θμ. Μθν. Ζτοσ εβδομάδασ   

 

23/07/2013 

 

Τρίτη 

 

10:00 π.μ. 

 Δ. Τςετινζ 7,  

69100 Κομοτηνή  

«Ραροχή υπηρεςιϊν δημοςιότητασ» του ζργου με τίτλο «Joint 

Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική 

πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και 

ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακήσ 

Εδαφικήσ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ 
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Πληπουοπίερ : Πάπτσιαρ Φπήστορ / Σμςλανάκηρ Γιάννηρ 
Τηλέυωνο  : 25310 83000        / 25313 50199 
Fax  : 25310 83029 
e-mail  : c.partsias@pta-emth.gr  / smylanakis@gmail.com 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

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

Αρχι) προκθρφςςει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνιςμό με προβλεπόμενθ ςυνολικι δαπάνθ  εξήντα 

πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια (65.500,00 €) με το ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και αντικείμενο τθν «Ραροχή υπηρεςιϊν 

δημοςιότητασ» του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική 

πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του 

Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ. Το ζργο 

χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κατά 85%) και από 

εκνικοφσ πόρουσ (κατά 15%), μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 

 

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 
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). 

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 
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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) Το Τεχνικό Δελτίο του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/ “JTI 

TARGET”» ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2007 - 2013», όπωσ αυτό ιςχφει. 

12) Τθν υπ’αρικμ. 1124/09-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΨ - ΒΘ8) απόφαςι μασ περί Ζγκριςθσ 

Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου JTI TARGET 

13) Τθν από 10/06/2013 ειςιγθςθ τθσ Ομάδασ του ζργου JTI TARGET για τθ διενζργεια του 

ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ. 

14) Τθν αρικ. 1870/19-06-2013 απόφαςθ μασ (ΑΔΑ ΒΕΗ2ΟΨ-Ρ3Λ) περί ζγκριςθσ οικονομικισ 

δαπάνθσ για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

15) Τθν αρικ. 1871/19-06-2013 απόφαςι μασ (ΑΔΑ ΒΕΗ2ΟΨ-93Ι) περί ζγκριςθσ διενζργειασ 

ανοικτοφ διαγωνιςμοφ κακϊσ και των όρων τθσ διακιρυξθσ αυτοφ και ςυγκρότθςθ 

επιτροπϊν: α) διενζργειασ –αξιολόγθςθσ για τθν ανάδειξθ μειοδότθ και β) παρακολοφκθςθσ 

– παραλαβισ, αναφορικά με τθν «Ραροχι υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα δθμοςιότθτασ» του 

ζργου «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινι τουριςτικι πρωτοβουλία που 

ςτοχεφει ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ 

Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ. 

 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Το ζργο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που 

ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» χρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κατά 85%) και από εκνικοφσ πόρουσ (κατά 15%), 

μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.  

Το JTI TARGET επικεντρϊνεται ςτθν προϊκθςθ τθσ κοινισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτισ περιοχζσ 

τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ, Haskovo, Kardjali και Smolyan, Το ζργο ςτοχεφει ςτθ 
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βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ τθσ περιοχισ επενδφοντασ ςε νζεσ 

τεχνολογίεσ για τθν προϊκθςθ ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ. Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ μεταξφ των 

περιοχϊν που παρζχουν διαφορετικοφσ τφπουσ δραςτθριοτιτων και ενδιαφερόντων για τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, αποτελεί μια νζα πρόκλθςθ μετά και τθν προςχϊρθςθ 

τθσ Βουλγαρίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ απαιτεί ζνα ευρφ φάςμα των 

πολιτιςτικϊν πόρων που είναι το κφριο κίνθτρο για κάποιον να πλθρϊςει μια επίςκεψθ. Αυτό το 

είδοσ του τουριςμοφ μπορεί να αναπτυχκεί ςε οποιαδιποτε περιοχι (αγροτικι, αςτικι, κλπ) και 

περιλαμβάνει και άλλεσ μορφζσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ ο αρχαιολογικόσ, 

εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ για κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ, 

αγροτουριςμόσ και γενικά όλεσ οι μορφζσ τουριςμοφ που μπορεί κάποιοσ να επιλζξει. 

 

Οι ςτόχοι του ζργου:  

- Θ προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ με τθν αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν πόρων τθσ 

περιοχισ και τθν ενίςχυςθ και προβολι των ποικίλλων τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

- Θ αφξθςθ των επιςκεπτϊν ςτθ διαςυνοριακι περιοχι ενδιαφζροντοσ  από άλλεσ χϊρεσ, 

κυρίωσ από τθν "ενδοχϊρα" τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ 

- Θ ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ και ελαχιςτοποίθςθ μερικϊν βαςικϊν αδυναμιϊν τθσ 

περιοχισ, ιτοι θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ πολιτικισ για τον τουριςμό, θ 

ζλλειψθ επαρκοφσ προςοχισ προσ τα πλοφςια αρχαιολογικά κλθρονομιάσ,  

- Θ  δθμιουργία ενόσ κετικοφ κλίματοσ για να αντιςτραφοφν οι τρζχουςεσ τάςεισ 

αςτικοποίθςθσ και δθμογραφικισ μείωςθ των αγροτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν, 

ςπάηοντασ τα γλωςςικά εμπόδια και που εμποδίηουν τθν επικοινωνία των τοπικϊν 

πλθκυςμϊν για τθ δθμιουργία ιςχυρότερθσ, κοινωνικισ, εμπορικισ, πολιτιςτικισ και 

τουριςτικισ  διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ. 

- Θ αφξθςθ των αφίξεων τουριςτϊν τόςο από άλλεσ περιοχζσ των δφο χωρϊν όςο και από 

όλο τον κόςμο. Αυτό κα οδθγιςει ςτθ διαμόρφωςθ βιϊςιμων εργαλείων αντιμετϊπιςθσ 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ  εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ που είναι λιγότερο 

ευαίςκθτεσ ςτισ διακυμάνςεισ τιμϊν. 

Το κφριο αναμενόμενο αποτζλεςμα του JTI-TARGET  κεωρείται ότι είναι θ αφξθςθ των αφίξεων 

τουριςτϊν τόςο από άλλεσ περιοχζσ των 2 χωρϊν και ςε όλο τον κόςμο. Αυτό κα οδθγιςει ςτθ 

διαμόρφωςθ βιϊςιμων εργαλείων αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ εναλλακτικζσ 

μορφζσ τουριςμοφ είναι λιγότερο ευαίςκθτεσ ςε διακυμάνςεισ των τιμϊν.  

Στο ζργο JTI-TARGET ςυμμετζχουν 4 εταίροι, από Ελλάδα – Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ & 

Θράκθσ και Βουλγαρία -  Haskovo, Kardjali και Smolyan. 
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Το αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνει: 

 

 

 

 

Αντικείμενο Ροςότητεσ 
Σφνολο 

ςυμπ. ΦΡΑ 

1/1.5: Δθμιουργία πολυγλωςςικοφ portal (Ελλθνικά, 

Αγγλικά, Βουλγάρικα) 
1 6.000,00 € 

2/2.1: Ραραγωγι και εκτφπωςθ ενθμερωτικϊν 

εντφπων και χάρτθ (Ελλθνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα) 

5.000 ζντυπα, 

1.000 χάρτεσ 
9.000,00 € 

2/2.2: Ραραγωγι και εκτφπωςθ τουριςτικοφ οδθγοφ 

(Ελλθνικά, Αγγλικά) 
1.000 τεμάχια 12.000,00 € 

5/5.1: Οργάνωςθ περιθγιςεων επίδειξθσ 2 13.500,00 € 

5/5.3: Διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου 1 25.000,00 € 

Σφνολο  65.500,00 € 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 
Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει ςυνολικό προχπολογιςμό ζωσ εξήντα πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια 

ευρϊ (65.500,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 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 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: 
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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. 

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. ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΩΝ-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 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ζγγραφα ι ταχυδρομικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ, και 

κεωροφνται εμπρόκεςμεσ εφόςον παραληφθοφν από τθν ανακζτουςα Αρχι ζωσ και τθν 

22/07/2013 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 Συμμετοχήσ και ςτοιχεία τεχνικήσ επάρκειασ. 

 Τεχνική Ρροςφορά. 

 Οικονομική Ρροςφορά. 

Σε κάθε φάκελο θα πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ (Υπόδειγμα  1 του Ραραρτήματοσ 1) 
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 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-ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ – ΣΕΦΝΙΚΗ 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.  

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) 

¹           α) ςε περίπτωςη υποψηφίου φυςικοφ προςϊπου η δήλωςη αφορά ςτο ίδιο το φυςικό πρόςωπο    β)ςε περίπτ ωςη 
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 να είναι ςφμφωνεσ με την ιςχφουςα νομοθεςία. Επίςησ ςτισ 
Τπεφθυνεσ Δηλϊςεισ θα πρζπει να  δηλϊνονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (Σίτλοσ Διακήρυξησ, αριθμόσ πρωτοκόλλου και 
ΑΔΑ)   
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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. 

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). Κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ, κα πρζπει να ζχει υλοποιιςει και 

ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ με ποινή αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον τρία (3) αντίςτοιχα ζργα. 

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

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

διαφθμιςτικά ζντυπα, κακϊσ επίςθσ και ςε διοργάνωςθ επικοινωνιακϊν εκδθλϊςεων-

ςεμιναρίων-ςυνεδρίων-ςυναντιςεων ςε δθμόςιουσ φορείσ και οργανιςμοφσ. 

 

 

 

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 να είναι ςφμφωνεσ με την ιςχφουςα 
νομοθεςία. Επίςησ ςτισ Τπεφθυνεσ Δηλϊςεισ θα πρζπει να  δηλϊνονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (Σίτλοσ 
Διακήρυξησ, αριθμόσ πρωτοκόλλου και ΑΔΑ)   
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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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. 

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 
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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.ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
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 ΠΡΟΥΟΡΑ 
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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

Θ 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:  

 ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Kmin/Ki) 

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 

ΣΒi το αποτζλεςμα το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

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

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

Ρροςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ Τεχνικισ βακμολογίασ. 

Βαθμολόγηςη Τεχνικϊν Ρροςφορϊν: Θ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα γίνει 

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

προςδιορίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ-ΒΑΥΤΘΤΑ ΚΙΤΘΙΩΝ 

 

Α/Α 

 

 

ΚΙΤΘΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 
1 Εξαςφάλιςη Ροιότητασ Εργαςιϊν 70% 

1.1 Σενάριο ανάπτυξθσ περιεχομζνου του portal 10% 

1.2 Ρροτεινόμενα ςχζδια δθμιουργικοφ & προςφερόμενεσ ποςότθτεσ 

εντφπων  

15% 

1.3 Ρρόγραμμα περιιγθςθσ και ςφνκεςθ προςκεκλθμζνων 20% 

1.4 Ρρόταςθ οργάνωςθσ του ςυνεδρίου και βιογραφικά ειςθγθτϊν 25% 

2 Ομάδα Ζργου 30% 

2.1 Εξειδίκευςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ προκφπτει από τθν ςφνκεςι τθσ 30% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

Ομάδα 1 – Εξαςφάλιςη Ροιότητασ Εργαςιϊν  

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

προςαρμογισ τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο Ζργο (τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ραραρτιματοσ 1) . 

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 ςτο προτεινόμενα ςενάριο του portal, τα 

προςχζδια δθμιουργικοφ των εντφπων, το πρόγραμμα περιιγθςθσ και θ βαρφτθτα των 

προςκεκλθμζνων ωσ διαμορφωτϊν τουριςτικοφ προιόντοσ κακϊσ και θ πρόταςθ οργάνωςθσ 

του ςυνεδρίου και το κφροσ των ειςθγθτϊν.  

 

Ομάδα 2 - Ομάδα Ζργου 

Θα αξιολογθκεί θ εξειδίκευςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ αυτι κα προκφπτει από το φάκελο που 

κα κατακζςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κακϊσ και τα ςχετικά βιογραφικά τα οποία κα πρζπει να 

καλφπτουν τισ όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ 1.  

 

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

ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί : 
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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. 

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 10% δθλαδι πολλαπλαςιάηεται επί  

0,1) 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 (Τι) ενϊ θ προςφορά που επιτυγχάνει τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία είναι θ μζγιςτθ Τεχνικι Ρροςφορά Tmax. 

Βαθμολόγηςη  Οικονομικϊν  Ρροςφορϊν.   Θ   βακμολόγθςθ  των  οικονομικϊν 

προςφορϊν είναι ςχετικι. Συγκεκριμζνα ο Συνολικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ  
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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 

διάςτθμα, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με ποινι αποκλειςμοφ να προςκομίςει ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

 

Οι Ζλληνεσ Ρολίτεσ 

 

Α/Α 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

Α
Ρ

Α
ΙΤ

Θ
ΣΘ

 

Α
Ρ

Α
Ν

Τ
Θ

ΣΘ
 

Ρ
Α


Α

Ρ
Ο

Μ
Ρ

Θ
 

 

 

 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 

 

 

ΝΑΙ 
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κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

 

 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 

  

     

 4 

                        

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 

  

 

 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 

  

ΑΔΑ: ΒΕΖΑΟΡΡΨ-2ΕΞ



                                                                                                                          

                                                                                         Σελίδα | 18  

 

 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 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 

 

ΝΑΙ 
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άρκρου 3 του Ν. 3310/2005, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

άρκρο 3 του Ν. 3414/2005 

 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 Ρολίτεσ 

 

Α/Α 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 

Α
Ρ

Α
ΙΤ

Θ
ΣΘ

 

Α
Ρ

Α
Ν

Τ
Θ

ΣΘ
 

Ρ
Α


Α

Ρ
Ο

Μ
Ρ

Θ
 

 

 

 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. 

 

 

ΝΑ

Ι 

  

 

 

 

 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 64/A’/16.03.2007) περί 

προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ 

 

 

 

ΝΑ

Ι 
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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. 

 

 

ΝΑ

Ι 

  

     

 

 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. 

 

 

ΝΑ

Ι 

  

 

 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. 

 

 

ΝΑ

Ι 

  

 

 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 

 

 

ΝΑ

Ι 
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των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 

 

 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. 

 

 

ΝΑ

Ι 

  

 

 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. 

 

 

ΝΑ

Ι 

  

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. 

 

 

ΝΑ

Ι 

  

 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. 

 

ΝΑ

Ι 

  

 

 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. 

 

ΝΑ

Ι 

  

 12 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 10% επί του κακαροφ 

ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ (Υπόδειγμα 2 – Ραράρτθμα 1) 

ΝΑ

Ι 

  

ΑΔΑ: ΒΕΖΑΟΡΡΨ-2ΕΞ



                                                                                                                          

                                                                                         Σελίδα | 22  

 

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 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 

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

ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

 

Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Ρρόςωπα 

 

Α/Α 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ 
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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 

  

 

 

 

 

 

 

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 
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 3 

τουσ δραςτθριότθτασ και 

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

60/2007 (ΦΕΚ 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 

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. 

 

 

 

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 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 
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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 

  

 

 

 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 

  

 

 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 

 

 

ΝΑΙ 
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κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

 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)  

ΝΑ

Ι 

  

Για τα ημεδαπά Νομικά Ρρόςωπα, 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 Ρρόςωπα, 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 υπεφκυνθ 

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

ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. 

Τα ςυνεργατικά ςχήματα  
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 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 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 

  

 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το    
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  6 

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 

  

 

 

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 
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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 Ρρόςωπα, 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 

υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα 

ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω νομικζσ 
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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. 

Ο υπεφκυνοσ ζργου, τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου 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. 

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

του ζργου. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκδίδονται από πιςτωτικά 

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. 

5. 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. 

6. 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 
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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. Τόποσ 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. 

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. Θ 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 
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κόςτοσ δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ κα βαρφνει τον ανάδοχο.  

14 .ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΤΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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  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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 Στην περίπτωςη παραλαβήσ τησ διακήρυξησ μζςω ιδιωτικοφ ταχυδρομείου (courier), το ΠΤΑ ΑΜΘ δεν ζχει καμία απολφτωσ ευθφνη 

για την ζγκαιρη και ςωςτή παράδοςη τησ διακήρυξησ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Αριστείδης Γιαννακίδης 

Περιφερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ-ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Το ζργο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που ςτοχεφει 

ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κατά 85%) και από εκνικοφσ πόρουσ (κατά 15%), μζςω του 

Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων.  

Το JTI TARGET επικεντρϊνεται ςτθν προϊκθςθ τθσ κοινισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτισ περιοχζσ 

τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ, Haskovo, Kardjali και Smolyan, Το ζργο ςτοχεφει ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ τθσ περιοχισ επενδφοντασ ςε νζεσ 

τεχνολογίεσ για τθν προϊκθςθ ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ. Θ ανάπτυξθ του τουριςμοφ μεταξφ των 

περιοχϊν που παρζχουν διαφορετικοφσ τφπουσ δραςτθριοτιτων και ενδιαφερόντων για τουσ 

επιςκζπτεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, αποτελεί μια νζα πρόκλθςθ μετά και τθν προςχϊρθςθ τθσ 

Βουλγαρίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ απαιτεί ζνα ευρφ φάςμα των πολιτιςτικϊν πόρων που είναι το κφριο 

κίνθτρο για κάποιον να πλθρϊςει μια επίςκεψθ. Αυτό το είδοσ του τουριςμοφ μπορεί να 

αναπτυχκεί ςε οποιαδιποτε περιοχι (αγροτικι, αςτικι, κλπ) και περιλαμβάνει και άλλεσ μορφζσ 

τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ ο αρχαιολογικόσ, εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ για 

κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ, αγροτουριςμόσ και γενικά όλεσ οι μορφζσ 

τουριςμοφ που μπορεί κάποιοσ να επιλζξει. 

 

Οι ςτόχοι του ζργου:  

- Θ προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ με τθν αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν πόρων τθσ 

περιοχισ και τθν ενίςχυςθ και προβολι των ποικίλλων τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

- Θ αφξθςθ των επιςκεπτϊν ςτθ διαςυνοριακι περιοχι ενδιαφζροντοσ  από άλλεσ χϊρεσ, 

κυρίωσ από τθν "ενδοχϊρα" τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ 

- Θ ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ και ελαχιςτοποίθςθ μερικϊν βαςικϊν αδυναμιϊν τθσ 

περιοχισ, ιτοι θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ πολιτικισ για τον τουριςμό, θ 

ζλλειψθ επαρκοφσ προςοχισ προσ τα πλοφςια αρχαιολογικά κλθρονομιάσ,  

- Θ  δθμιουργία ενόσ κετικοφ κλίματοσ για να αντιςτραφοφν οι τρζχουςεσ τάςεισ 

αςτικοποίθςθσ και δθμογραφικισ μείωςθ των αγροτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν, ςπάηοντασ 

τα γλωςςικά εμπόδια και που εμποδίηουν τθν επικοινωνία των τοπικϊν πλθκυςμϊν για τθ 
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δθμιουργία ιςχυρότερθσ, κοινωνικισ, εμπορικισ, πολιτιςτικισ και τουριςτικισ  

διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ. 

- Θ αφξθςθ των αφίξεων τουριςτϊν τόςο από άλλεσ περιοχζσ των δφο χωρϊν όςο και από 

όλο τον κόςμο. Αυτό κα οδθγιςει ςτθ διαμόρφωςθ βιϊςιμων εργαλείων αντιμετϊπιςθσ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ  εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ που είναι λιγότερο ευαίςκθτεσ 

ςτισ διακυμάνςεισ τιμϊν. 

Το κφριο αναμενόμενο αποτζλεςμα του JTI-TARGET  κεωρείται ότι είναι θ αφξθςθ των αφίξεων 

τουριςτϊν τόςο από άλλεσ περιοχζσ των 2 χωρϊν και ςε όλο τον κόςμο. Αυτό κα οδθγιςει ςτθ 

διαμόρφωςθ βιϊςιμων εργαλείων αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ εναλλακτικζσ 

μορφζσ τουριςμοφ είναι λιγότερο ευαίςκθτεσ ςε διακυμάνςεισ των τιμϊν.  

 

Στο ζργο JTI-TARGET ςυμμετζχουν 4 εταίροι, από Ελλάδα – Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ & 

Θράκθσ και Βουλγαρία -  Haskovo, Kardjali και Smolyan. 

 

Β.ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ - ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Ειδικότερα, το αντικείμενο του παρόντοσ προκθρυςςόμενου Ζργου Ραροχι υπθρεςιϊν 

δθμοςιότθτασ» του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική 

πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του 

Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ, αφορά ςτθν 

παραγωγι εντφπων, χάρτθ και τουριςτικοφ οδθγοφ, τθ δθμιουργία πολυγλωςςικοφ portal, τθν 

οργάνωςθ δφο περιθγιςεων επίδειξθσ, κακϊσ επίςθσ και τθ διοργάνωςθ Διεκνοφσ Συνεδρίου.  

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

 

Δράςη 1.5/1.5.1: Δημιουργία πολυγλωςςικού portal  
Θ δράςθ αυτι περιλαμβάνει: 

O Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ανάπτυξθ τθσ δικτυακισ πφλθσ του ζργου θ οποία κα αποτελζςει 

εργαλείο δθμοςιότθτασ των ενεργειϊν του ζργου αλλά και τθσ ςυνζχιςθσ – και ςυνζχειασ - των 

αποτελεςμάτων και μετά το πζρασ του ζργου, κακϊσ και τθσ βάςθσ δεδομζνων των αιμοδοςιϊν. Θ 

υπθρεςία κα αφορά τθν ανάπτυξθ, λειτουργία, φιλοξενία και επικαιροποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ του 

ζργου κακϊσ και τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων. 

 

Α. Ανάπτυξθ Ιςτοςελίδασ 

Κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου ο Ανάδοχοσ κα φζρει τθν ευκφνθ: 
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 Τθσ ανάλυςθσ αναγκϊν και τον προγραμματιςμό του ζργου δθμιουργίασ τθσ δικτυακισ 

πφλθσ  

 Τθσ ανάλυςθσ λειτουργικϊν απαιτιςεων τθσ δικτυακισ πφλθσ 

 Τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν και ανάλυςθσ ανταγωνιςτικϊν ι ςχετικϊν δικτυακϊν τόπων 

 Του κακοριςμοφ τθσ δομισ τθσ δικτυακισ πφλθσ και του περιεχομζνου τθσ 

 Τθσ υλοποίθςθσ ρυκμίςεων και παραμετροποιιςεων που απαιτοφνται για τθν καλι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τισ προδιαγραφζσ και τθν 

τεχνικι του πρόταςθ 

 Τθσ παροχισ υλικοφ τεκμθρίωςθσ για τθν δικτυακι πφλθ 

 Τθσ ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε 

ότι αντικείμενο αφορά το λογιςμικό δικτυακισ πφλθσ 

 Τθσ παροχισ τεχνικισ υποςτιριξθσ, ςτθν λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

Α.1 Ηητοφμενεσ Υπηρεςίεσ 

Α.1.1 Ανάλυςθ απαιτιςεων δικτυακοφ τόπου – προγραμματιςμόσ ζργου 

Οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν και εν γζνει όλο το υλικό του δικτυακοφ τόπου κα πρζπει να 

ικανοποιοφν τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

 Ελκυςτικό γραφικό περιβάλλον εναρμονιςμζνο με τθν αιςκθτικι τθσ οργάνωςθσ και τθν 

εικόνα που επικυμεί να δθμιουργιςει ςτο ευρφ κοινό. 

 Εφχρθςτουσ και κατανοθτοφσ μθχανιςμοφσ πλοιγθςθσ για τθν περιιγθςθ του χριςτθ ςτισ 

ςελίδεσ. 

 Ζνα χάρτθ των ςελίδων που κα δείχνει τθν κεματικι οργάνωςθ του κάκε δικτυακοφ τόπου. 

 Θα υποςτθρίηονται τρεισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Βουλγάρικα και Αγγλικά). 

 Θα παράγονται ςτατιςτικά χριςθσ. 

 Αδιάλειπτθ λειτουργία κόμβου που κα εξαςφαλίηει τθν ςυνεχι και χωρίσ προβλιματα, 

πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 Ροιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν θ οποία δεν κα πρζπει να επθρεάηεται από τθν 

ςφνδεςθ νζων μελϊν ςτον δικτυακό τόπο. 

 Ραρουςίαςθ περιεχομζνου ςε πραγματικό χρόνο.  

Α.1.2 Ανάπτυξθ Εφαρμογισ Δικτυακισ Ρφλθσ 

Θ εφαρμογι αυτι ζχει ωσ κφριο ςτόχο:  

 τθν προβολι του ζργου 

 τθν παρουςίαςθ του εταιρικοφ ςχιματοσ και των φορζων που ςυμμετζχουν 

 τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα του ζργου 
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 τθν παρουςίαςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ζργου 

 τθν προβολι εκδθλϊςεων και δρϊμενων ςχετικϊν με το ζργο  

 τθν προςζλκυςθ όςο το δυνατό περιςςότερων επιςκεπτϊν, ςτο δικτυακό τόπο 

Θα παρζχονται υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ του εταιρικοφ ςχιματοσ και τα 

γεγονότα τα οποία διοργανϊνει ι ςυμμετζχει ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ φορείσ, τον τρόπο 

λειτουργίασ και τισ ειδικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτουσ επιςκζπτεσ.  Τζλοσ, είναι ςθμαντικό 

να αναπτυχκεί μία εφαρμογι διαχείριςθσ θ οποία κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ τθσ να 

ενθμερϊνουν με εφκολο τρόπο το περιεχόμενο τθσ δικτυακισ πφλθσ όςο ςυχνά είναι απαραίτθτο.  

Α.1.3 Εφαρμογι πλθροφόρθςθσ για το ευρφ κοινό 

Θ πφλθ πλθροφόρθςθσ κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ βαςικζσ λειτουργίεσ – παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ: 

Αρχική ςελίδα. Θ αρχικι ςελίδα κα πρζπει να παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ϊςτε να 

προςελκφςει τον επιςκζπτθ να δει και τισ υπόλοιπεσ ςελίδεσ. Ενδεικτικά κα μποροφςε να 

περιλαμβάνει ςφντομθ περιγραφι του ζργου και επιλεγμζνα νζα, κακϊσ επίςθσ και παραπομπζσ 

ςτα περιεχόμενα και τισ ςελίδεσ που προςτζκθκαν πρόςφατα ςτθν πφλθ. 

Το ζργο.  Στθν ενότθτα αυτι κα γίνεται μία ςυνολικι παρουςίαςθ του ζργου με ςυνδυαςμό 

κειμζνων και φωτογραφικοφ υλικοφ. Ριο αναλυτικά, κα παρουςιάηονται οι παρακάτω 

πλθροφορίεσ: 

 Γενικζσ πλθροφορίεσ και ςτόχοι ζργου  

 Ρεριγραφι Ρακζτων Εργαςίασ και δράςεων του ζργου 

 Εταιρικό ςχιμα και ςφντομθ παρουςίαςθ του κάκε εταίρου 

 Νζα και ανακοινϊςεισ. Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάηονται τα νζα τθσ ζργου. 

 Εκδθλϊςεισ – Δραςτθριότθτεσ. Θ ενότθτα αυτι κα παρουςιάηει τισ εκδθλϊςεισ και τισ 

δραςτθριότθτεσ που είναι προγραμματιςμζνεσ. Θα δίνονται πλθροφορίεσ όπωσ θ χρονικι 

περίοδοσ και διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, ο τόποσ διεξαγωγισ, θ κεματολογία, τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ. Επίςθσ κα μπορεί να παρουςιάηεται ςχετικό πολυμεςικό περιεχόμενο (ςε 

μορφι εικόνασ, ιχου, video) όταν είναι διακζςιμο. Στθν ενότθτα αυτι κα μποροφν επίςθσ 

να παρουςιάηονται εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ που ζχουν διεξαχκεί ςτο παρελκόν με 

φωτογραφικά αποςπάςματα και ςχόλια ι κριτικζσ.  

 Χριςιμοι ςφνδεςμοι. Στισ ςελίδεσ αυτισ τθσ ενότθτασ ο χριςτθσ κα μπορεί να δει μια 

λίςτα από άλλουσ ςχετικοφσ φορείσ, μία ςφντομθ περιγραφι τουσ κακϊσ επίςθσ και 

ςφνδεςμο ςτον ςχετικό δικτυακό τόπο εφόςον υπάρχει.  
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 Συχνζσ ερωτιςεισ. Θα παρουςιάηεται μία λίςτα με τισ πιο ςυχνζσ ερωτιςεισ των χρθςτϊν 

και οι ςχετικζσ απαντιςεισ που ζχουν δοκεί από τουσ διαχειριςτζσ του δικτυακοφ τόπου. 

 Αναηιτθςθ. Θ υπθρεςία αυτι κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αναηθτιςουν τθν 

πλθροφορία που κζλουν είτε ςε ολόκλθρο το περιεχόμενο είτε ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ 

που κα δίνονται ωσ επιλογζσ ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ. Θ αναηιτθςθ κα βαςίηεται είτε ςτισ 

κεματικζσ κατθγορίεσ, είτε ςε λζξεισ κλειδιά ι κα μπορεί να είναι αναηιτθςθ ςε ολόκλθρο 

το κείμενο των περιεχομζνων (full text search). 

 Επικοινωνία. Με τθ ςελίδα επικοινωνίασ οι χριςτεσ κα μποροφν να βλζπουν τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ των εταίρων, να υποβάλουν θλεκτρονικά τισ ερωτιςεισ τουσ και τζλοσ να 

υποβάλουν τα ςχόλια τουσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Α.1.4 Εφαρμογι διαχείριςθσ περιεχομζνου 

Βαςικό ρόλο προκειμζνου να διατθρείται το ενδιαφζρον των χρθςτϊν ενόσ δικτυακοφ τόπου αλλά 

και τθν προςζλκυςθ νζων χρθςτϊν εκτόσ από τισ καλά ςχεδιαςμζνεσ λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ, 

ζχει το περιεχόμενο του τόπου το οποίο πρζπει να ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ ϊςτε να προςφζρει 

καινοφριεσ γνϊςεισ και πλθροφορίεσ ςτουσ χριςτεσ του. Ταυτόχρονα κα πρζπει να μπορεί να 

ενθμερωκεί το περιεχόμενο από χριςτεσ που δεν διακζτουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ 

πλθροφορικισ. Με βάςθ όλα τα παραπάνω είναι απαραίτθτο να δθμιουργθκεί ζνα περιβάλλον 

διαχείριςθσ του περιεχομζνου του δικτυακοφ τόπου που κα επιτρζπει τθν ςυχνι ενθμζρωςθ του 

και τον πλιρθ ζλεγχο των υπθρεςιϊν από του διαχειριςτζσ του. Ριο ςυγκεκριμζνα, τα εργαλεία 

που κα αναπτυχκοφν κα υποςτθρίηουν τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ. 

 Διαχωριςμό του περιεχομζνου από το γραφικό περιβάλλον. Αυτόσ ο διαχωριςμόσ κα 

επιτρζπει τθν ενθμζρωςθ του περιεχομζνου και τθν ειςαγωγι νζου χωρίσ αυτό να 

επθρεάηει ι να επθρεάηεται από οποιεςδιποτε αλλαγζσ ςτο υλικό αιςκθτικοφ 

περιεχομζνου. Επιπλζον δίνει τθν δυνατότθτα να αρχίςει θ ειςαγωγι περιεχομζνου χωρίσ 

να ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ τθσ πφλθσ ςτθν τελικι τθσ μορφι και τζλοσ επιτρζπει ςε 

χριςτεσ που δεν γνωρίηουν γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ να διαχειρίηονται το περιεχόμενο 

τθσ. 

 Δυνατότθτα ενθμζρωςθσ και διαχείριςθσ του περιεχομζνου με τθν χριςθ Browser. 

 Δυνατότθτα εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ 

 

Αναλυτικότερα, οι δυνατότθτεσ που κα προςφζρονται είναι: 

1. Διαχείριςθ Ρεριεχομζνου. 

2. Διαχείριςθ νζων και ανακοινϊςεων. 
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3. Διαχείριςθ εκδθλϊςεων και δραςτθριοτιτων. 

4. Διαχείριςθ χριςιμων ςυνδζςμων. 

5. Διαχείριςθ ςυχνϊν ερωτιςεων. 

Στισ όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ ο διαχειριςτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να προςκζςει νζο 

περιεχόμενο, να εκτελζςει αναηιτθςθ για τθν εφρεςθ περιεχομζνου που είναι ιδθ δθμοςιευμζνο 

και να επεξεργαςτεί τθν ςχετικι πλθροφορία, να διαγράψει περιεχόμενα  και τζλοσ να ελζγξει τθν 

χρονικι διάρκεια που κα παραμζνουν τα δεδομζνα δθμοςιευμζνα ςτον δικτυακό τόπο. 

Για τθν ειςαγωγι ενόσ χριςτθ ςτο περιβάλλον διαχείριςθσ κα απαιτείται θ ειςαγωγι ονόματοσ 

χριςτθ και κωδικοφ. 

Α.1.5 Ριλοτικι λειτουργία – ζλεγχοσ – εκπαίδευςθ 

Το ςφςτθμα κα λειτουργεί πλιρωσ ςε πιλοτικι λειτουργία και κα διενεργθκοφν όλοι οι 

απαραίτθτοι ζλεγχοι για τθν διαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του δικτυακοφ τόπου του ζργου. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ κα γίνει και θ απαραίτθτθ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν 

που κα αναλάβουν τθ ςυντιρθςθ του περιεχομζνου. 

Α.2 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

Α.2.1 Γενικζσ Απαιτήςεισ τησ Δικτυακήσ Ρφλησ 

 Ελκυςτικό γραφικό περιβάλλον εναρμονιςμζνο με τθν αιςκθτικι τθσ Οργάνωςθσ και τθν 

εικόνα που επικυμεί να δθμιουργιςει ςτο ευρφ κοινό. 

 Εφχρθςτουσ και κατανοθτοφσ μθχανιςμοφσ πλοιγθςθσ για τθν περιιγθςθ του χριςτθ ςτισ 

ςελίδεσ. 

 Ζνα χάρτθ των ςελίδων που κα δείχνει τθν κεματικι οργάνωςθ του κάκε δικτυακοφ τόπου. 

 Θα υποςτθρίηονται τουλάχιςτον τρεισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Βουλγάρικα και  Αγγλικά). 

 Θα παράγονται ςτατιςτικά ςτοιχεία χρθςτικά. 

 Αδιάλειπτθ λειτουργία κόμβου που κα εξαςφαλίηει τθν ςυνεχι (24x7) και χωρίσ 

προβλιματα, πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. 

 Αξιοπιςτία και απόδοςθ του προγράμματοσ. 

 Ροιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν θ οποία δεν κα πρζπει να επθρεάηεται από τθν 

ςφνδεςθ νζων μελϊν ςτον δικτυακό τόπο. 

 Ραρουςίαςθ περιεχομζνου ςε πραγματικό χρόνο.  

 Συνεχισ ενθμζρωςθ του περιεχομζνου του δικτυακοφ τόπου. 

Α.2.2 Διαφάνεια – Σαφήνεια Πρων 

Θ διαφάνεια είναι μια κεμελιϊδθσ ιδιότθτα οποιαδιποτε δικτυακισ πφλθσ υψθλισ ποιότθτασ και 

υποδεικνφει ότι θ δικτυακι πφλθ πρζπει να δθλϊνει με ςαφινεια τθν ταυτότθτα και τουσ ςτόχουσ 
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του, τθν ταυτότθτα του οργανιςμοφ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ διαχείριςισ του και των προςϊπων 

που ζχουν τθν ευκφνθ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ. Επίςθσ πρζπει να δθλϊνεται θ ταυτότθτα και θ 

προζλευςθ του περιεχομζνου που διαχειρίηεται. 

Α.2.3 Αποδοτικότητα 

Ο πυρινασ τθσ αποδοτικότθτασ αφορά τθν επάρκεια περιεχόμενου ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ. 

Γενικά θ δικτυακι πφλθ του ζργου απαιτείται να ζχει περιεχόμενο που είναι: 

 κατάλλθλα επιλεγμζνο και ςχετικό με τθν φυςιογνωμία και τθν αποςτολι του, 

 ζγκυρο και ςωςτό, 

 ςυνοδευόμενο από ςωςτά ςχόλια (επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ) και πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ, 

 Καλά παρουςιαςμζνο από αιςκθτικι και καλλιτεχνικι άποψθ. 

Α.2.4 Ρολυγλωςςικότητα 

Θα υποςτθρίηονται τρεισ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Βουλγάρικα και Αγγλικά). 

Α.2.5 Ρροςβαςιμότητα 

Θ προςβαςιμότθτα εςτιάηει ςτθν ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ των 

χρθςτϊν. Στθν πράξθ, αυτό ςθμαίνει ότι θ δικτυακι πφλθ του ζργου απαιτείται να ςυμμορφϊνεται 

με τα διεκνι πρότυπα που διζπουν τθν προςβαςιμότθτα. 

Για να ικανοποιθκεί θ απαίτθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ, ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ 

Δικτυακισ Ρφλθσ απαιτείται να ακολουκιςουν ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ και οδθγίεσ που 

ζχουν κακιερωκεί από διεκνείσ οργανιςμοφσ.  

Εκτόσ από όλα τα παραπάνω, κα πρζπει ο μθχανιςμόσ πλοιγθςθσ τθσ δικτυακισ πφλθσ να 

ςχεδιαςτεί και να υλοποιθκεί με τρόπο που να βοθκά όλουσ τουσ χριςτεσ να περιθγθκοφν ςτισ 

ςελίδεσ του χωρίσ να τουσ δθμιουργείται ςφγχυςθ. Σε περίπτωςθ που οι απαιτιςεισ του 

ςχεδιαςμοφ τθσ δικτυακισ πφλθσ είναι τζτοιεσ που δεν μποροφν να ικανοποιθκοφν οι παραπάνω 

απαιτιςεισ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει μία ζκδοςθ όλων των ςελίδων θ οποία κα είναι 

απόλυτα ςυμβατι με τισ οδθγίεσ και να δίνονται οι αντίςτοιχοι ςφνδεςμοι ςε κάκε ςελίδα (text 

only version). 

Α.2.6 Στόχευςη προσ τον τελικό χρήςτη 

Θ αρχι αυτι εςτιάηει ςτθν ανάγκθ να ικανοποιθκοφν πρϊτα απ' όλα οι απαιτιςεισ του τελικοφ 

χριςτθ. Μία δικτυακι πφλθ αποτελεί ουςιαςτικά ζνα μζςο επικοινωνίασ με τον χριςτθ, που 

παρζχει πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ ςε αυτόν. Κατά ςυνζπεια, είναι κρίςιμο ο χριςτθσ να βρίςκει 

ςτθν δικτυακι πφλθ του ζργου χριςιμο, εφχρθςτο και ελκυςτικό. Αυτό επιτυγχάνεται με 

διάφορουσ τρόπουσ, οι οποίοι περιλαμβάνουν: 
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 Σχετικότθτα του περιεχομζνου - βρίςκει ο χριςτθσ αυτό που χρειάηεται ι αυτό που 

περιμζνει, 

 Ευκολία χριςθσ διεπαφϊν (user interface) – λειτουργεί ο χριςτθσ εφκολα με τον τρόπο 

που παρουςιάηεται το περιεχόμενο και οι υπθρεςίεσ, 

 Σχεδιαςμόσ – χαρακτθριςτικά ςχεδιαςμοφ απαιτείται να εμμζνουν και να 

ςυμμορφϊνονται ςτα πρότυπα ευχρθςτίασ. Θ ςυνζπεια είναι επίςθσ ουςιαςτικι για το 

ςχεδιαςμό. 

Συγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό είναι οι παρακάτω: 

 Τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά, τα κουμπιά, οι μπάρεσ κφλιςθσ και οι μπάρεσ πλοιγθςθσ 

απαιτείται να παρουςιάηονται ωσ λειτουργικζσ ςυναρτιςεισ και όχι ωσ εικόνεσ. 

 Συνζπεια ςτο layout (π.χ. ςχεδιαςμόσ, χρϊμα, κ.λ.π.) 

 Συνζπεια ςτθν ορολογία (π.χ. μενοφ, εντολζσ) 

 Συνζπεια ςτθν τιτλοποίθςθ / επικεφαλίδεσ 

 Αναγνϊςιμο μζγεκοσ γραμματοςειράσ 

 Το layout του περιεχομζνου απαιτείται να προςαρμόηεται ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ 

οκόνθσ και τθν περιοχι που είναι ορατι ςτο χριςτθ 

 Απαιτείται να υπάρχει επαρκισ αντίκεςθ μεταξφ των χρωμάτων του φόντου και των 

κειμζνων 

 Τα clips βίντεο και ιχου απαιτείται να ςυνοδεφονται από κάποιο ιςοδφναμο κειμζνου 

 Ρλοιγθςθ – θ πλοιγθςθ είναι ςυνικωσ ο κφριοσ μθχανιςμόσ μζςω του οποίου οι χριςτεσ 

επιτυγχάνουν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο μίασ δικτυακισ πφλθσ και αφορά ςτθν 

εξερεφνθςθ του περιεχομζνου. Θ ευκολία πλοιγθςθσ είναι ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ για 

τθν ποιότθτα τθσ δικτυακισ πφλθσ του ζργου.  

Συγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ που αφοροφν ςτθν πλοιγθςθ είναι: 

 Θ δικτυακι πφλθ απαιτείται να παρζχει διάφορουσ μθχανιςμοφσ που να διευκολφνουν τθν 

πλοιγθςθ των χρθςτϊν. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

 Χάρτθσ δικτυακισ πφλθσ 

 Μπάρα πλοιγθςθσ 

 Ρίνακασ περιεχομζνων 

 Οι βαςικοί ςφνδεςμοι τθσ δικτυακισ πφλθσ (ι οι ςελίδεσ πλοιγθςθσ) απαιτείται να είναι 

ορατοί ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι χωρίσ να απαιτείται κφλιςθ. 

 Τα αντικείμενα πλοιγθςθσ απαιτείται να βρίςκονται ςε ζνα ςτακερό μζροσ ξεχωριςτά από 

το κακαρό περιεχόμενο. 
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 Θ αρχικι ςελίδα τθσ δικτυακισ πφλθσ απαιτείται να είναι διακζςιμθ από κάκε άλλθ 

εςωτερικι ςελίδα του. 

 Οι ςελίδεσ, που απαιτοφν κφλιςθ, απαιτείται να περιζχουν ζνα ςφνδεςμο “Επιςτροφι ςτθν 

κορυφι”. 

 Οι ςφνδεςμοι υπερκειμζνου απαιτείται να ςυνοδεφονται από περιγραφικοφσ τίτλουσ όπου 

αυτό είναι εφικτό. 

 Επίςθσ, ο ιςτότοποσ απαιτείται να παρζχει μια ενςωματωμζνθ λειτουργία αναηιτθςθσ. 

 Ο ιςτότοποσ απαιτείται να παρζχει ζνα ςφςτθμα «Βοικειασ» για αυτοφσ που τθν 

αναηθτοφν. 

 Συμμετοχι – μποροφν οι χριςτεσ να επιδράςουν ςτον τρόπο που ςχεδιάηεται ο ιςτότοποσ 

και πϊσ αυτόσ εξελίςςεται κατά τθ διάρκεια του χρόνου; 

Α.2.7 Συντήρηςη 

Θ ςυντιρθςθ εςτιάηει κυρίωσ ςτθν ανανζωςθ – επικαιροποίθςθ του περιεχομζνου. Το 

περιεχόμενο τθσ δικτυακισ πφλθσ του ζργου κα ανακεωρείται περιοδικά και κα ενθμερϊνεται για 

να εξαςφαλιςτεί θ ςχετικότθτα και θ ορκότθτα του. Επίςθσ το κρίςιμο ςτο χρόνο περιεχόμενο κα 

αφαιρείται όταν κεωρθκεί ξεπεραςμζνο. Θ ςυντιρθςθ αναφζρεται επίςθσ ςτθ ςυνεχιηόμενθ 

λειτουργία τθσ δικτυακισ πφλθσ και ςτθ διακεςιμότθτα του ςτο διαδίκτυο. Αυτό οδθγεί ςε μια 

απαίτθςθ για τα τακτικά back-ups τθσ δικτυακισ πφλθσ και επζκταςθ του ςχεδιαςμοφ των 

κατάλλθλων τεχνικϊν λφςεων. 

Α.2.8 Διατηρηςιμότητα 

Θ Δικτυακι Ρφλθ του ζργου απαιτείται να υιοκετεί καλζσ ςτρατθγικζσ και πρότυπα προκειμζνου 

να διαςφαλιςτεί θ μακροπρόκεςμθ διατιρθςθ αυτοφ και του περιεχομζνου του. Αν και δεν είναι 

εφικτό να προβλεφκοφν με οποιαδιποτε αξιοπιςτία οι τεχνολογίεσ και οι προςεγγίςεισ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν πρόςβαςθ πλθροφοριϊν ςτο μζλλον, θ χριςθ τυποποιθμζνων 

τεχνολογιϊν διαδικτφου αυξάνει τισ προοπτικζσ τθσ μακροπρόκεςμθσ διατιρθςθσ.  

Α.2.9 Αςφάλεια Δεδομζνων 

Θ αςφάλεια των δεδομζνων εκλαμβάνεται εδϊ κυρίωσ ωσ αποτροπι μθ εξουςιοδοτθμζνθσ 

πρόςβαςθσ ςε αυτά. Στα πλαίςια αυτά, οι βαςικζσ απαιτιςεισ που πρζπει κατ’ ελάχιςτο να 

ικανοποιεί το ςφςτθμα είναι: 

 Διαμεςολάβθςθ και παραμετροποίθςθ firewall για τθ διαςφνδεςθ του τόπου ςτο Internet, 

κακϊσ και τθν απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ για διαχείριςθ περιεχομζνου. 

 Ταυτοποίθςθ (authentication) κατά τθν ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα όπου αυτό είναι 

απαραίτθτο (όπωσ π.χ. ςτο περιβάλλον διαχείριςθσ). Θ ταυτοποίθςθ γίνεται με χριςθ 
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username/ password και πρόςκετθ δυνατότθτα ελζγχου και περιοριςμοφ πρόςβαςθσ 

μζςω διεφκυνςθσ IP και domain name. 

 Ενεργοποίθςθ των μθχανιςμϊν ταυτοποίθςθσ που παρζχει θ βάςθ δεδομζνων (database 

authentication) επιπλζον τυχόν ταυτοποίθςθσ από το λειτουργικό ςφςτθμα. 

 Δυνατότθτα καταγραφισ ενεργειϊν χρθςτϊν (logging) και ζκδοςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 

πρόςβαςθσ. 

Α.2.10 Ακεραιότητα Δεδομζνων 

Θ ακεραιότθτα των δεδομζνων ζχει κυρίωσ τθν ζννοια τθσ αποφυγισ προβλθμάτων, τα οποία 

μπορεί να προκλθκοφν είτε από τθν παραμονι εγγραφϊν χωρίσ νόθμα ςτθ βάςθ δεδομζνων είτε 

από τυχαία γεγονότα όπωσ πτϊςθ (crashing) του ςυςτιματοσ. Διαςφαλίηεται αφενόσ με τθν 

επιλογι κατάλλθλων εργαλείων ανάπτυξθσ και αφετζρου με τθν τακτικι εκτζλεςθ κατάλλθλων 

διαχειριςτικϊν εργαςιϊν όπωσ κατωτζρω: 

 Ανάπτυξθ των εφαρμογϊν ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων (relational database) με χριςθ 

κανόνων και μθχανιςμϊν διαςφάλιςθσ τθσ ακεραιότθτασ (referential integrity) των 

δεδομζνων. 

 Διατιρθςθ του ςυνόλου των δεδομζνων ςε κεντρικι βάςθ (αςφαλζσ περιβάλλον) και 

ανάπτυξθ μθχανιςμϊν πρόςβαςθσ μόνο με εξουςιοδότθςθ. 

 Χριςθ transactions ςτισ περιπτϊςεισ απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ (μζςω internet) για τθν 

ειςαγωγι δεδομζνων. 

 Κακοριςμόσ και πιςτι τιρθςθ ενόσ προγράμματοσ διατιρθςθσ αντιγράφων αςφαλείασ 

(backup scheme) ςε πολλαπλά επίπεδα (θμεριςιο / εβδομαδιαίο / μθνιαίο). 

 Τακτικι χριςθ εργαλείων ςυντιρθςθσ τθσ βάςθσ (π.χ. compacting) 

 Τιρθςθ ιςτορικϊν αρχείων (log files) για τισ εργαςίεσ backup και ςυντιρθςθσ όπωσ 

αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφου. 

 

Ραραδοτζα Δράςησ 1.5: (1.5.1): Ιςτοςελίδα του ζργου  

 

Δράςη 2.1/2.1.1 : Παραγωγή και εκτύπωςη εντύπου του προγράμματοσ 
και χάρτη 
Θ δράςθ 2.1 αφορά ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν παραγωγι ζντυπου προωκθτικοφ υλικοφ που 

αναλυτικά περιλαμβάνει: 

1.  Ζντυπο πληροφοριακό του ζργου που κα περιλαμβάνει γενικζσ πλθροφορίεσ για το ζργο με 

παρουςίαςθ των ςτόχων και των αναμενόμενων αποτελεςμάτων που κα επιφζρει ςτθν περιοχι 
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παρζμβαςθσ και κα δθμιουργθκεί με τθν ζναρξθ του ζργου. 

Θα είναι τυπωμζνο ςε 3 γλϊςςεσ (Ελλθνικά – Αγγλικά – Βουλγαρικά) ςε 2.500 τεμάχια. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εντφπων είναι οι εξισ: 

 Διάςταςθ: 20Χ28 εκ. 

 Σελίδεσ: 16 

 Βιβλιοδεςία: Καρφίτςα 

 Γλϊςςεσ: Ελλθνικά - αγγλικά - βουλγάρικα 

  Χαρτί: velvet matt ςτα 120 γρ.  

 Εκτφπωςθ: τετραχρωμία 

 Ροςότθτα : 2500 ςυνολικά 

 

2. Ζντυπο πληροφοριακό απολογιςτικό του ζργου που κα περιλαμβάνει τθν περιγραφι των 

δράςεων που υλοποιικθκαν κακϊσ και τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων. Θα είναι τυπωμζνο 

ςε 3 γλϊςςεσ (Ελλθνικά – Αγγλικά – Βουλγαρικά), ςε 2.500 τεμάχια και κα δθμιουργθκεί ςτο τζλοσ 

του ζργου. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των εντφπων είναι οι εξισ: 

 Διάςταςθ: 20Χ28 εκ. 

 Σελίδεσ: 16 

 Βιβλιοδεςία: Καρφίτςα 

 Γλϊςςεσ: Ελλθνικά - αγγλικά - βουλγάρικα 

  Χαρτί: velvet matt ςτα 120 γρ.  

 Εκτφπωςθ: τετραχρωμία 

 Ροςότθτα : 2500 ςυνολικά 

 

3. Αναδιπλοφμενοσ Χάρτησ τησ Ρεριφζρειασ Ανατολικήσ Μακεδονίασ – Θράκησ  

 Μζγεκοσ : 80Χ40 εκ. ανοικτόσ και 20Χ10 εκ. κλειςτόσ, με τζςςερισ πτυχζσ και ςτισ δφο 

διαςτάςεισ.  

 Εκτφπωςθ ζγχρωμθ και από τισ δυο πλευρζσ,  

 Στθν β’ όψθ κα υπάρχει ειδικι επιςιμναςθ τουριςτικϊν διαδρομϊν. Οι διαδρομζσ κακϊσ 

και θ ςιμανςθ τουσ κα υποδειχκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Χαρτί 115 γρ. Velvet matt,  

 Γλϊςςεσ Ελλθνικά / Αγγλικά, δίγλωςςοσ 

 Θα φζρει αμφίπλευρθ επιςιμανςθ με QR CODES που κα περιζχουν όλο το πλθροφοριακό 

υλικό του χάρτθ 
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 Ροςότθτα: 1.000 τεμάχια 

 Θα παραδοκεί εντόσ του πίςω οπιςκοφφλλου του τουριςτικοφ οδθγοφ ςε ειδικι κικθ που 

κα φζρει το ςχετικό ζντυπο 

 

Στην Α’ όψη θα πρζπει να περιζχονται: 

Ρλιρθσ Οδικόσ Χάρτθσ (οδικό – ςιδθροδρομικό δίκτυο και ακτοπλοϊκζσ ςυνδζςεισ) τθσ Αν. 

Μακεδονίασ – Θράκθσ με χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ και πλιρθ ςιμανςθ όλων των κζςεων 

τουριςτικοφ – ταξιδιωτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ο χάρτθσ κα είναι ενταγμζνοσ ςτθν ευρφτερθ 

βαλκανικι ενδοχϊρα, κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ μεγάλεσ πόλεισ των όμορων κρατϊν, κα 

παρουςιάηει τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ και μετακίνθςθσ μζςω τθσ Εγνατίασ οδοφ, κα τονίηει 

γενικότερα τθν εξωςτρζφεια τθσ ΡΑΜ-Θ. Ο χάρτθσ κα περιζχει τα ακόλουκα: 

- Ανάγλυφο τθσ Ρεριφζρειασ: Θα περιλαμβάνει τθ χλωρίδα και πανίδα, τα βουνά, τισ λίμνεσ, 

τα ποτάμια, τα δάςθ, τουσ βιότοπουσ, τα μονοπάτια κλπ 

- Αξιοκζατα: Αρχαιολογικοί χϊροι, Μοναςτιρια, ςπιλαια, κάςτρα, ιαματικζσ πθγζσ κλπ. 

- Ρροτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ: Θα περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που ζχει τθ δυνατότθτα 

να αςκιςει  ο επιςκζπτθσ όπωσ ορειβαςία, κυνιγι, ςκι, καλάςςια ςπορ, ψάρεμα, κολφμπι 

κλπ. 

- Υπόμνθμα που κα απεικονίηει τθν κζςθ τθσ Ρεριφζρειασ ΑΜΘ ςε ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ 

Ευρϊπθ 

 

Στην Β’ όψη θα πρζπει να περιζχονται: 

Χάρτεσ των μεγάλων πόλεων τθσ ΡΑΜΘ  με ςθμεία και πλθροφορίεσ, κακϊσ και απεικόνιςθ των 

τουριςτικϊν διαδρομϊν ςτθν ΡΑΜΘ, οι οποίεσ κα προςδιοριςκοφν και κα προκφψουν ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι (Ομάδα Διαχείριςθσ του ζργου). 

Ο χάρτθσ πρζπει να φζρει ςιμανςθ QR code με όλο το πλθροφοριακό του υλικό. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει χριςθ και ανοικτϊν προτφπων και μορφοτφπων, να μορφοποιεί 

τα γεωχωρικά δεδομζνα, τισ γεωχωρικζσ υπθρεςίεσ και τα αντίςτοιχα μεταδεδομζνα ςφμφωνα με 

τισ επιταγζσ του Εκνικοφ Ρλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ Γεωπλθροφορίασ και Υπθρεςιϊν (ΕΡΔΓΥ) 

και τθσ Οδθγίασ INSPIRE και να λαμβάνει όλα τα προςικοντα τεχνικά μζτρα προκειμζνου τα 

δεδομζνα και οι υπθρεςίεσ να διατίκενται μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Ρφλθσ INSPIRE και τθσ Εκνικισ 

Γεωπφλθσ που προβλζπεται ςτον Ν. 3882/2010. Τα δεδομζνα είτε κα πρζπει να ζχουν 

δθμιουργθκεί ϊςτε να μποροφν να διατεκοφν από τθν Ευρωπαϊκι πφλθ INSPIRE είτε να υπάρχει θ 

δυνατότθτα κατάλλθλου μεταςχθματιςμοφ. 

ΑΔΑ: ΒΕΖΑΟΡΡΨ-2ΕΞ



                                                                                                                          

                                                                                         Σελίδα | 44  

 

Ραραδοτζα Δράςησ 2.1.1: 1) 2.500 Ζντυπα πλθροφοριακά του ζργου, 2) 2.500 Ζντυπα 

πλθροφοριακά απολογιςτικά του ζργου, 3) 1.000 Αναδιπλοφμενουσ Χάρτεσ τθσ Ρεριφζρειασ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ . 

 

Δράςη 2.2.1: Παραγωγή και εκτύπωςη τουριςτικού οδηγού: 
Στα πλαίςια τθσ δράςθσ αυτισ κα παραχκεί τουριςτικόσ οδθγόσ τθσ Ρεριφζρειασ Αν. Μακεδονίασ - 

Θράκθσ που κα παρουςιάηει τα ςθμαντικότερα ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ.  

Το ζντυπο κα περιλαμβάνει κείμενα και εικόνεσ τα οποία κα παραδοκοφν από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ επικαιροποίθςθσ και τυχόν διορκϊςεων των ςχετικϊν 

κειμζνων. Το οριςτικό περιεχόμενο κα ςυμφωνθκεί από κοινοφ με τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

 Μζγεκοσ:  22 Χ 11 εκ. 

 Σελίδεσ: >  200 

 Βιβλιοδεςία: Κολλθτό. 

 Το οπιςκόφυλλο κα φζρει ειδικι πτφχωςθ για τθν τοποκζτθςθ του αναδιπλοφμενου χάρτθ 

 Γλϊςςεσ:  Ελλθνικά και αγγλικά ςτθν ίδια ζκδοςθ  

 Εκτφπωςθ: Τετραχρωμία 

 Χαρτί: velvet matt ςτα 120 γρ.  

 Ροςότθτα:  1.000 αντίτυπα  

Ελάχιςτο Ραραδοτζα Δράςησ 2.2.1: 1.000 τεμάχια τουριςτικοφ οδθγοφ ςε δφο γλϊςςεσ Ελλθνικά - 

Αγγλικά.  

Ρροςφορά που κα περιλαμβάνει μετάφραςθ και εκτφπωςθ του τουριςτικοφ οδθγοφ ςε πρόςκετθ 

γλϊςςα (πχ. Βουλγάρικα,  ϊςικα κτλ) και επιπλζον προςφερόμενα τεμάχια κα αξιολογθκεί 

αντίςτοιχα ςφμφωνα με το κριτιριο 1.2  του πίνακα αξιολόγθςθσ. 

 

Δράςη 5.1.1: Οργάνωςη περιηγήςεων επίδειξησ:  
Θα προςκλθκοφν ομάδεσ που κα προζρχονται από 3 τουλάχιςτον χϊρεσ (προτεινόμενεσ χϊρεσ: 

ωςία, Βουλγαρία, ουμανία). Θα υλοποιθκεί ζνα τυπικό πρόγραμμα τουλάχιςτον 5 

διανυκτερεφςεων.  

Οι ςυναντιςεισ και οι περιθγιςεισ κα καταγραφοφν με φωτογραφικό υλικό για τισ ανάγκεσ 

δθμοςιότθτασ του ζργου. Για τισ περιθγιςεισ κα ςχεδιαςτεί ζνα πλιρεσ πλάνο ςυναντιςεων και 

περιθγιςεων που κα περιλαμβάνουν: 

 Επιλογι και πρόςκλθςθ των ομάδων (τουριςτικοί πράκτορεσ, δθμοςιογράφοι, κλπ).  
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 Επιλογι, ςυλλογι και οργάνωςθ του υλικοφ που κα διανζμεται ςε κάκε περιιγθςθ. 

Αναλυτικά, το αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνει τισ παρακάτω ενζργειεσ και δαπάνεσ: 

 τθν μετακίνθςθ τουσ από και προσ τθν χϊρα προζλευςθ τουσ  

 τθν κακθμερινι τουσ μετακίνθςθ  

 τθν κάλυψθ άνετθσ διαμονισ ςε ξενοδοχείο 

 τθν κάλυψθ δαπανϊν διατροφισ (πχ. πλιρθσ διατροφι – ορεκτικό, ςαλάτα, κυρίωσ πιάτο, 

αναψυκτικό, νερά, πρωινό -γεφμα - δείπνο) 

 τθν παροχι προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ ξενάγθςθσ, διερμθνείασ  

 τθν οργάνωςθ ςυναντιςεων με τοπικοφσ φορείσ του τουριςτικοφ κλάδου 

 τθν μετάβαςθ τουσ από και προσ τα αεροδρόμια διακίνθςθσ  

 

Οι διανυκτερεφςεισ κα είναι κατ’ ελάχιςτον 5. Το πρόγραμμα περιιγθςθσ κα αφορά ςε ολόκλθρθ 

τθν ΡΑΜΘ, κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε τα 2 νθςιά τθσ (Σαμοκράκθ, Θάςοσ), και κα 

προτακεί από τον προςφζροντα αναλυτικά με τθν παρακάτω μορφι: 

 

Ρροτεινόμενοι 

Ρροςκεκλθμζνοι 

Ρλάνο 

Θμεριςιων 

Ξεναγιςεων 

Σθμεία 

Διανυκτζρευςθσ 

με αναφορά 

κατθγορίασ 

ξενοδοχείων 

Επαφζσ με 

Φορείσ 

Ρρόςκετεσ 

Ρροτεινόμενεσ 

Δραςτθριότθτεσ 

     

     

 

Θ λίςτα των προτεινόμενων προςκεκλημζνων είναι δεςμευτική και όχι ενδεικτική και μπορεί να 

αλλάξει μόνο μετά από ζγγραφθ άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι οριςτικζσ διαδρομζσ τθσ 

περιιγθςθσ κα προκφψουν ζπειτα από πρόταςθ του αναδόχου και τθ ςυνεργαςία  των 

εξειδικευμζνων ςτελεχϊν του με τθν Ομάδα Διαχείριςθσ του ζργου. 

Ρροτεινόμενοι περίοδοι περιθγιςεωσ κατά προτεραιότθτα: Σεπτζμβριοσ – Οκτϊβριοσ 2013 ι 

Φεβρουάριο – Μάρτιο 2014.  

 

Ραραδοτζο 5.1.1: Λίςτα προςκεκλθμζνων από προτεινόμενεσ χϊρεσ, πρόγραμμα ςυναντιςεων 

και μετακινιςεων, φωτογραφικό υλικό των περιθγιςεων, το υλικό που κα διανεμθκεί ςτουσ 

προςκεκλθμζνουσ και καταχωριςεισ δθμοςιότθτασ, ςφνταξθ/διατφπωςθ των διαδρομϊν.  
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Δράςη 5.3.1: Διοργάνωςη διεθνούσ ςυνεδρίου με τίτλο « ύγχρονεσ 
τεχνολογίεσ  ςτην υπηρεςία του τουριςμού» : 
Στα πλαίςια του ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Συνεδρίου, οι ελάχιςτεσ υποχρεϊςεισ του 

Αναδόχου αφοροφν ςε: 

1. Εξεφρεςθ και ενοικίαςθ κατάλλθλου χϊρου, χωρθτικότθτασ  150 ατόμων,  για τθ 

διεξαγωγι του Συνεδρίου, τον Μάρτιο του 2014, ςε χρόνο που κα ορίςει θ Ανακζτουςα 

Αρχι.  

2. Εξαςφάλιςθ παροχισ catering κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου για 100-150 άτομα.  

3. Σιμανςθ του χϊρου του ςυνεδρίου με κατάλλθλα banner και αφίςεσ. 

4. Τθν ζγκαιρθ αποςτολι των προςκλιςεων προσ τθν λίςτα προςκεκλθμζνων ςφμφωνα με το 

πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

5. Τθν εξαςφάλιςθ των εξόδων μετακίνθςθσ, διαμονισ και διατροφισ των ειςθγθτϊν του 

Συνεδρίου. 

6. Οι ειςθγθτζσ κα είναι κατ’ ελάχιςτον 8 με τα εξισ χαρακτθριςτικά:  

-2 Βοφλγαροι εμπειρογνϊμονεσ τουριςμοφ  

-2 Εκπρόςωποι επιτυχθμζνων προωκθτικϊν τουριςτικϊν καμπανιϊν 

-2 Ραραγωγοί τουριςτικϊν εφαρμογϊν προϊκθςθσ μζςω διαδικτφου και ζξυπνων 

ςυςκευϊν 

-2 Ειδικοί νζων τεχνολογιϊν ςτθν τουριςτικι προβολι από χϊρεσ τθσ Ε.Ε.  

7. Τθν εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ για τθν διεξαγωγι του Συνεδρίου (Podium 

ομιλθτϊν, τραπζηι πάνελ, Laptop, μικροφωνικά κλπ) 

8. Εξαςφάλιςθ του ςυνεδριακοφ υλικοφ τθσ εκδιλωςθσ, κατόπιν ζγκριςθσ από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

9. Τθν τεχνικι υποςτιριξθ του Συνεδρίου και ςυγκεκριμζνα: 

 τθν video/φωτογραφικι κάλυψθ του Συνεδρίου 

 τον ςχεδιαςμό, αναλυτικό προγραμματιςμό και οργάνωςθ των επαφϊν για τθν 

υλοποίθςθ/διεξαγωγι του Συνεδρίου 

10. Τθν παροχι προςωπικοφ για τισ ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ κατά τθν διενζργεια 

του Συνεδρίου. 

11. Τθν παροχι ερωτθματολογίου ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν αξιολόγθςθ του ςυνεδρίου και 

τθν καταγραφι προτάςεων. 

12. Τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τα 

ερωτθματολόγια. 
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13. Τισ μεταφράςεισ όλων των απαραίτθτων κειμζνων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

δθμοςιότθτασ. 

14. Καμπίνεσ διερμθνείασ με ςχετικό υλικό και ςτελεχιακό δυναμικό 3-γλωςςθσ υποςτιριξθσ 

του ςυνεδρίου (Αγγλικά, Ελλθνικά, Βουλγαρικά) 

15. Ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, που κα περιλαμβάνουν α) 3 καταχωριςεισ ςτο Ρεριφερειακό 

τφπο, β) 100 ενθμερωτικά ραδιοφωνικά ςποτ ςε 3 τουλάχιςτον ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ 

διάρκειασ τουλάχιςτον 20 δευτερολζπτων γ) ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςε κοινωνικά 

δίκτυα  δ) αποςτολι θλεκτρονικϊν προςκλιςεων ςτισ οργανϊςεισ ξενοδόχων, τουριςτικϊν 

πρακτόρων, ηυκεςτιατορίων και λοιπϊν επαγγελματιϊν του τουριςμοφ ε) ενθμερωτικζσ 

αφίςεσ ςτα Δθμαρχιακά καταςτιματα τθσ πρωτεφουςασ κάκε Ρεριφερειακισ Ενότθτασ.  

 

 

Ραραδοτζο 5.3.1: 1) Τεφχοσ Οργάνωςθσ και Σχεδιαςμοφ του Συνεδρίου, 2) Απολογιςτικό Τεφχοσ 

υλοποίθςθσ & αξιολόγθςθσ του Συνεδρίου και 3) Απολογιςτικό Τεφχοσ Δθμοςιότθτασ ζργου. 

 

Επιςημαίνεται ότι: 

Πλο το ζντυπο, πληροφοριακό και λοιπό υλικό που θα παραχθεί για την υλοποίηςη των 

δράςεων πρζπει να φζρει την απαιτοφμενη ςήμανςη χρηματοδότηςησ από την Ε.Ε. 
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Γ. Φρονοδιάγραμμα παράδοςησ των παραδοτέων:   
Το ζργο του αναδόχου κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι 31 –5- 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. 

Δράςη / Ραραδοτζο 
Ενδεικτική 

ημερομηνία 

1/1.5: Δθμιουργία πολυγλωςςικοφ portal (Ελλθνικά, Αγγλικά, 

Βουλγάρικα) 
ζωσ 30/09/2013 

2/2.1: Ραραγωγι και εκτφπωςθ ενθμερωτικϊν εντφπου και χάρτθ 

(Ελλθνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα)  
ζωσ 30/09/2013 

2/2.1: Ραραγωγι και εκτφπωςθ απολογιςτικοφ ενθμερωτικϊν εντφπου 

(Ελλθνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα)  
ζωσ 30/03/2014 

2/2.2: Ραραγωγι και εκτφπωςθ τουριςτικοφ οδθγοφ (Ελλθνικά, 

Αγγλικά,) 
ζωσ 31/12/2013 

5/5.1: Οργάνωςθ περιθγιςεων επίδειξθσ  1/9-31/10/2013 ι  

1/2-30/3/2014 

5/5.3: Διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου ζωσ  30/03/2014 

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

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

υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Δ.  Ρεριεχόμενα Φακζλου Τεχνικήσ Ρροςφοράσ 

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 
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αναλυτικά ςτθν παροφςα. 

Β. Ρεριγραφή 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 

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. Απαιτοφνται επίςθσ αναλυτικά βιογραφικά των μελϊν τθσ 

προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου5. Θ ομάδα ζργου πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ελαχιςτον τισ 

παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 Ειδικό πλθροφορικισ με ειδίκευςθ ςτθν παραγωγι ιςτοςελίδων και διαδικτυακϊν 
πυλϊν 

 Ειδικό ςε κζματα διαχείριςθσ και ερμθνείασ πολιτιςμοφ κακϊσ και ςε κζματα 
ςχεδιαςμοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ και υπθρεςιϊν 

 Γραφίςτα 

 Τοπογράφο ι άλλθ ςυναφι ειδικότθτα/ εμπειρία με τισ απαιτιςεισ τισ δράςθσ 2.1 
«παραγωγι χάρτθ»   

 Επιμελθτι ζντυπων εκδόςεων 

 Μεταφραςτζσ κειμζνων 

 Ριςτοποιθμζνουσ Διερμθνείσ από Ελλθνικά ςε Αγγλικά, από Ελλθνικά ςε Βουλγαρικά, 
από Αγγλικά ςε Ελλθνικά, από Αγγλικά ςε Βουλγαρικά και από Βουλγαρικά ςε Ελλθνικά 

 Ξεναγοφσ 
 

Θ ςφνθεςη τησ Ομάδασ Ζργου είναι δεςμευτική και όχι ενδεικτική και δφναται να αλλάξει 

μόνο με ζγγραφη αποδοχή από την Αναθζτουςα Αρχή.  

5 
    ε περίπτωςη προςφυγήσ ςε υπεργολάβουσ απαιτείται ζγγραφη δήλωςη/δζςμευςη των υπεργολάβων καθϊσ και πλήρη 

παρουςίαςη τησ εμπειρίασ τουσ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΟΙΦΕΙΑ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 

Αναθζτουςα Αρχή Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ 

Διεφθυνςη Δ. Τςετινζ 7, 69100 Κομοτθνι 

Τηλζφωνο 2531083000 

Fax 2531083019 

Ε-mail c.partsias@pta-emth.gr 

Ρληροφορίεσ Χριςτοσ Ράρτςιασ 

Θμερομηνία και Ϊρα 

Κατάθεςησ Ρροςφορϊν 

 

22/07/2013 μζχρι ϊρα 14:00 

Θμερομηνία Διαγωνιςμοφ 23/07/2013, ϊρα 10:00 

Ανοιχτόσ Διαγωνιςμόσ για την Επιλογή Αναδόχου του ζργου «Ραροχή υπηρεςιϊν δημοςιότητασ» του 

ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που ςτοχεφει 

ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ 

Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ 

  

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

Στοιχεία Υποψηφίου   
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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 «Ραροχή υπηρεςιϊν δημοςιότητασ» του ζργου 

με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που 

ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ 

Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ. 

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 ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΑΚΘΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΕΓΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΘ 

 

    Στθν Κομοτθνι ςιμερα τθν    …………..2013, μεταξφ αφ’ ενόσ του «Ρεριφερειακοφ Ταμείου 

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 «Ραροχή υπηρεςιϊν δημοςιότητασ» του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative 

Targeting Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά 

και ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ Συνεργαςίασ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ,  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 

προχποκζςεισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςτθν παροφςα 
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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 

«Ραροχή υπηρεςιϊν δημοςιότητασ» του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting 

Heritage/Κοινή τουριςτική πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και 

ακρωνφμιο “JTI TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΙΑ, 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 

μζρθ και με τθν αναφερόμενθ ςειρά ιςχφοσ τα εξισ, αρχισ γενομζνθσ από τθν παροφςα 

ςφμβαςθ, ωσ επζχουςασ πρωταρχικι ιςχφ, ζναντι των υπολοίπων ςυμβατικϊν εγγράφων:  
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 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 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

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 «Ραροχή 

υπηρεςιϊν δημοςιότητασ» του ζργου με τίτλο «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/Κοινή 

τουριςτική πρωτοβουλία που ςτοχεφει ςτην πολιτιςτική κληρονομιά και ακρωνφμιο “JTI 

TARGET”» του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακήσ Εδαφικήσ Συνεργαςίασ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΙΑ,  

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 

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 

ΑΔΑ: ΒΕΖΑΟΡΡΨ-2ΕΞ



                                                                                                                          

                                                                                         Σελίδα | 57  

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 ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

 

 

(Σο ποςό να αναφζρεται αριθμητικά και ολογράφωσ και να επιςημαίνεται ότι οι τιμζσ δίνονται 

ςε ΕΤΡΩ €) 

 

 

 

(Τπογραφή, Ονοματεπϊνυμο, Ημερομηνία και ςφραγίδα εταιρείασ) 

Δράςη / Ραραδοτζο 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΤΙΜΘ 

(ΧΩΙΣ ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΤΙΜΘ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΤΙΜΘ 

(ΜΕ ΦΡΑ) 

1/1.5: Δθμιουργία πολυγλωςςικοφ portal (Ελλθνικά, 

Αγγλικά, Βουλγάρικα) 
€  € € 

2/2.1: Ραραγωγι και εκτφπωςθ ενθμερωτικϊν εντφπων και 

χάρτθ (Ελλθνικά, Αγγλικά, Βουλγάρικα) 
€  € € 

2/2.2: Ραραγωγι και εκτφπωςθ τουριςτικοφ οδθγοφ 

(Ελλθνικά, Αγγλικά) 
€  € € 

5/5.1: Οργάνωςθ περιθγιςεων επίδειξθσ €  € € 

5/5.3: Διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου €  € € 

 € € € 
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