
 

Το έργο “Living History – Living nature II" με ακρωνύμιο “Lhi-Lna II” υλοποιείται στο IPA Διασυνοριακό 
Πρόγραμμα «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

      
 
                                                                                                            Αριδαία, 29   Δεκεμβρίου  2014 
                                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 34895         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
 

Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος  
IPA-CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας– 

Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 65.890,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 

                                   (53.569,11 χωρίς Φ.Π.Α.) 

Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.: 2014ΕΠ30880035 
 

 

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  

Ταχ. Δ/νση : ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ - ΑΡΙΔΑΙΑ 

Ταχ. Κώδικας : 58400 

Πληροφορίες : Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας 

Τηλ. : 23843-50291 & 23843-50278 

Fax : 23843-50213 & 2384021226 

Ε-mail :  finance.dep@0598.syzefxis.gov., sofia.dimosalmopias@gmail.com,    

ipetrousis@gmail.com 
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Ο Δήμαρχος Αλμωπίας διακηρύσσει  Πρόχειρο Διαγωνισμό με  κριτήριο  κατακύρωσης την 

πλέον  συμφέρουσα  (από  τεχνική  και  οικονομική άποψη) Προσφορά για την επιλογή 

αναδόχου για την Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-

CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας–Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, 

δημοσιότητας και ανάδειξης, προϋπολογισμού 65.890,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου, της ως άνω παροχής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II 
του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας –  
Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας & 
ανάδειξης 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΕΔΡΑ Πλατεία Αγγελή Γάτσου, 58400, Αριδαία 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Πρόχειρος  διαγωνισμός  με  κριτήριο  ανάθεσης  
την πλέον  συμφέρουσα  (από  τεχνική  και  
οικονομική άποψη) Προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται 
στο  ποσό  των  65.890,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α. 23%  
(Προϋπολογισμός  χωρίς  Φ.Π.Α.: 53.569,11 €,  
Φ.Π.Α.: 12.320,89 €) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα – πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 
2013, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% 
από Εθνικούς Πόρους. 

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 06 Φεβρουαρίου 2016. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μέχρι και μια (1) εργάσιμη ημέρα , και ώρα 14:00, 
πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή προσφορών. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Μέχρι και την 4η  εργάσιμη ημέρα και ώρα 
14:00, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί 
για την υποβολή των Προσφορών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Την 3η  εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία 
που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

27/ 01 /2015 και ώρα 12:00. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Πρωτόκολλο, Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
27/ 01 /2015 και ώρα 12:00. 
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Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-πρώην  

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας – Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης 

 
Σελίδα 5 από 78 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

A1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

A1.1  Εισαγωγή - Ορισμοί 

Ο Δήμος Αλμωπίας, από Ελληνικής πλευράς, και ο Δήμος Novaci από πλευράς πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας,  υλοποιούν την Πράξη με τίτλο «Living history – 
Living nature II», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα- 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013». Ο  συνολικός  
προϋπολογισμός της Πράξης για το Δήμο Αλμωπίας είναι 436.334,00 €, συμπεριλαμβανομένου 
του  Φ.Π.Α. 23%.  
Οι δράσεις αυτές ομαδοποιούνται σε πακέτα εργασιών (work packages): 
WP1. Διοίκηση και Οργάνωση. 
WP2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. 
WP3. Ζώντας την Ιστορία. 
WP4. Ζώντας τη Φύση. 
WP5. Σταυροδρόμι της Ιστορίας και της Φύσης – Τα σημεία ενδιαφέροντος στο inbound 
marketing.  
Ο παρών διαγωνισμός πραγματοποιείται για την υλοποίηση του Υποέργου 3: Δράσεις 
πληροφόρησης, δημοσιότητας & ανάδειξης, το οποίο αναφέρεται σε δράσεις των WP2 & 5. 
Αναλυτικά το αντικείμενο του προς προκήρυξη Έργου περιγράφεται στο Παράρτημα 
«Β1.Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου» της παρούσας.  
 
Ακολουθούν βασικοί ορισμοί. 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Αλμωπίας. 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ : Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας. 
ΠΡΑΞΗ: Η με τίτλο «Living history – Living nature ΙΙ» ενταγμένη Πράξη στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 2007 – 2013. 
ΥΠΟΕΡΓΟ: Ενέργειες/Δράσεις του Δήμου Αλμωπίας στο πλαίσιο της Πράξης και οι οποίες 
περιγράφονται στην παρούσα. 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Το παρόν Τεύχος που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι και το 
Μέρος Β: Παραρτήματα. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Το Συλλογικό Όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής με αρμοδιότητα τη Διενέργεια των Διαδικασιών Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού και την Αξιολόγηση των Προσφορών. 
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Σελίδα 6 από 78 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΠΠΕ): Το Συλλογικό Όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής με αρμοδιότητα την Παρακολούθηση και Παραλαβή των προβλεπόμενων 
Παραδοτέων. 
ΕΡΓΟ: Το σύνολο των απαιτούμενων από τον Ανάδοχο Εργασιών/ Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στο Παράρτημα «Β1. Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του 
Έργου» της παρούσας. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  για  την  υλοποίηση  του  Έργου  
(συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.). 
ΣΥΜΒΑΣΗ: Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
(Αναθέτουσας Αρχής – Αναδόχου) για την υλοποίηση του Έργου. 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ: Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:  
 Το Συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών. 
 Η Διακήρυξη Διαγωνισμού. 
 Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Η Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 
 Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Το  Κόστος  του  Έργου (περιλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.), σύμφωνα  με  
την  Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που υποβάλλει αίτηση 
παραλαβής της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την περιλαμβανόμενη στην παρούσα 
διαδικασία. 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: Κάθε Υποψήφιος που υποβάλλει Προσφορά, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο Προσφέρων στον οποίο με Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής 
κατακυρώνεται η υλοποίηση του Έργου και καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση για την 
υλοποίηση του Έργου. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύμβαση και αναλαμβάνει την υλοποίηση του 
Έργου. 
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων/Διαγωνιζόμενος με δήλωση του, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) 
ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον 
Προσφέροντα/ Διαγωνιζόμενο. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA Ελλάδα– πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013. 
 
A1.2  Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο 

O παρών Διαγωνισμός θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής (Application Form) της Πράξης, 
2. Την υπ’ αριθμ. 301287/ΜΑ4136/25.07.2014 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013, 
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3. την Απόφαση 185/2014 του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία έγινε η αποδοχή της 
απόφασης ένταξης, των ειδικών όρων του Συμφώνου Χρηματοδότησης, εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για υπογραφή του και εγγραφή της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του 
Δήμου,  

4. τη Σύμβαση (Subsidy Contract) με Αριθμό P3-002-2014 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 2007 – 2013) και του Δήμου Αλμωπίας  

5. τη χρηματοδότηση του Δήμου Αλμωπίας από τη ΣΑΕΠ 2014ΕΠ30880035, 
6. την υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415Β/12-4-2010) Υπουργική Απόφαση «Διαχείριση 

Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ”Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία”, 

7. τους  Οδηγούς  Διαχείρισης  και  Πληροφόρησης  –  Δημοσιότητας  του  Διασυνοριακού 
Προγράμματος IPA Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 
όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.ipa-cbc-programme.eu 

8. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
9. την υπ’ αριθμ.2 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 2037/11-1-2007) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν.3463/2006», 

10. τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

11. τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», 

12. των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις», 

13. τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

14. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1223), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας 
εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών 
από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», 

15. τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20.03.2007 τεύχος Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 

17. την  υπ’ αριθμ. 241/2014 Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας 
(Προϊσταμένης  Αρχής),  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  παρούσα Διακήρυξη και καταρτίστηκαν 
οι όροι του διαγωνισμού,  

18. τις διατάξεις  της παρ. 2 του αρ. 1 του Ν. 4250/2014 και 
19. σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας Διακήρυξης. 
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A1.3 Αποστολή της Διακήρυξης για δημοσίευση: 

Η περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύεται: 
1. Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Πέλλας τουλάχιστον πέντε -5- ημέρες 
πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού ( άρθρο 11 παρ. 5 του Π.Δ.28/1980) 
2. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας ( www.dimosalmopias.gov.gr ) . Η Διακήρυξη 
θα παραμείνει αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου τουλάχιστον δεκαπέντε -15- ημέρες πριν 
την διενέργεια του διαγωνισμού (άρθρο 35, παρ.1 της ΥΠΑΣΥΔ ΦΕΚ 415Β/2010). 
3. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο  και εισπράττονται πριν ή με την 
πρώτη πληρωμή της παροχής υπηρεσιών. 
 
A1.4 Τρόπος Λήψης του Τεύχους της Διακήρυξης 

Η διάθεση του Τεύχους της Διακήρυξης, πλην της οικονομικής προσφοράς, γίνεται ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Αλμωπίας ( www.dimosalmopias.gov.gr ), ενώ η παραλαβή της 
οικονομικής προσφοράς της Διακήρυξης γίνεται κατόπιν έγγραφης Αίτησης των Υποψηφίων. Στις 
Αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία των Υποψηφίων, δηλαδή 
Επωνυμία, Διεύθυνση, Αριθμός Τηλεφώνου και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 
Απαραιτήτως θα αναφέρεται και Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την 
επικοινωνία της Επιτροπής με τους Υποψηφίους, κατά τα στάδια του διαγωνισμού. Οι Αιτήσεις 
Παραλαβής της οικονομικής προσφοράς υποβάλλονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και 
πρωτοκολλούνται το αργότερο μέχρι και μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία που 
έχει οριστεί για την υποβολή προσφορών, και ώρα 14:00.  
Η διάθεση της Οικονομικής Προσφοράς γίνεται από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Τμήμα 
Οικονομικών Υπηρεσιών, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον 
ενδιαφερόμενο είτε από τρίτο, ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο, πρόσωπο, 
είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφοράς (courier), ο Δήμος Αλμωπίας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη 
και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της οικονομικής προσφοράς υποχρεούνται να 
ελέγξουν άμεσα το αντίγραφο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας (συσχετίζοντας το 
με το Σχέδιο Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα Β6) και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν, εντός τριών (03) το αργότερο ημερολογιακών 
ημερών από την παραλαβή της, εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, ζητώντας παράλληλα νέο 
πλήρες αντίγραφο.  
 

A1.5  Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι Υποψήφιοι μπορούν να ζητούν εγγράφως  συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών (ώρα 14:00), υποβάλλοντας 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σχετική Αίτηση Παροχής Διευκρινίσεων.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το 
αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή των Προσφορών. Κανένας Υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  
επικαλεσθεί  προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
 A1.6  Εχεμύθεια 
Οι Υποψήφιοι και οι Διαγωνιζόμενοι/Προσφέροντες, καθώς και κάθε τρίτος που συνδέεται με 
αυτούς (μέλη Ένωσης/Κοινοπραξίας, υπεργολάβοι, τεχνικοί, χρηματοοικονομικοί, νομικοί 
σύμβουλοι, διερμηνείς κ.ο.κ.) στο πλαίσιο της διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού και της εν 
γένει εκτέλεσης του Έργου που θα επακολουθήσει, έχουν την υποχρέωση να τηρούν απόλυτη 
εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους καθ’ οιονδήποτε  
τρόπο  και  με  οποιοδήποτε  μέσο,  έντυπο  ή  ηλεκτρονικό  και  αφορούν  τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης και να μεριμνούν, ώστε αυτές να μην 
κοινοποιηθούν σε τρίτα, μη έχοντα σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό, πρόσωπα. 
Ιδίως υπέχουν όλοι οι ανωτέρω κατά περίπτωση, τις ποινικές, αστικές και διοικητικές ευθύνες 
που προκύπτουν από τα τις περί προστασίας του υπηρεσιακού και κρατικού απορρήτου 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όλων των νόμων που 
είτε απευθείας είτε δια κύρωσης Διεθνών Συμβάσεων προστατεύουν διοικητικές ή προσωπικές 
πληροφορίες. 
 
 

A2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω,  σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 
τους, τα οποία:  

-είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα 
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι 
εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν 
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που 
έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. 
και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  

-δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του 
παρόντος διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις νομικών 
ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα 
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του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα μέλη που απαρτίζουν την 
υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα 
των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού,  

και εφόσον πληρούν τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στις παραγράφους 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής (2.4) και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (2.5). 

Α2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 

Αποκλείονται από τον Διαγωνισμό:  

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής (2.1.). 
 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Δικαιολογητικά Συμμετοχής (2.4).  
 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
(2.5).  
 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα.  
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις. 
 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία, συμμετέχοντας 
σε περισσότερες της μιας υποψηφιότητες είτε ως υποψήφιοι είτε ως μέλη ένωσης, 
κοινοπραξίας ή υπό σύσταση κοινοπραξίας είτε ως υπεργολάβοι  είτε ως «δανειστές 
εμπειρίας», σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των 
υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχουν. 
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία, δηλώνοντας ως 
μέλη στην Ομάδα Έργου τους στελέχη, που δηλώνονται στην Ομάδα Έργου άλλου Υποψηφίου, 
με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχουν τα ίδια μέλη 
της Ομάδας Έργου. 
 
Α2.3 Γενικοί όροι συμμετοχής 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και σε κάθε 
φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων 
διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να 
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
υποψηφίους. 
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Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, 
Προσφοράς κλπ. 
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας 
/προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή 
αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή / και της προσφοράς οδηγεί σε 
αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.  
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες εταιρειών, υπό 
σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού 
υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής  αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον. 
Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται 
δεσμευτικά για τους υποψήφιους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.  
Η υπεργολαβική ανάθεση τμημάτων της Σύμβασης σε τρίτους δεν επηρεάζει την έκταση της 
ευθύνης του Αναδόχου, ο οποίος παραμένει μόνος υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. 
 
Α2.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 
Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση Δικαιολογητικά(δημόσια έγγραφα, βεβαιώσεις , πιστοποιητικά κ.α) πρωτότυπα ή σε 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των σχετικών εγγράφων,  
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 1 του Ν. 4250/2014. 
 
Οι Έλληνες Πολίτες 
 

01 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα «Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής». 
02 Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του  

υποψήφιου Προσφέροντα  σε  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  του  ή  βεβαίωση  αρμόδιας Αρχής  με  
την  οποία  να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του.  Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (06) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

03 
 

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα  της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (03) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

04 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο Προσφέρων θα δηλώνει ότι 
(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 
(γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα, και (δ)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των πληροφοριών  σε  
περιπτώσεις διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
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05 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο Προσφέρων θα δηλώνει ότι:  
(α) η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος έξι (06) τουλάχιστον μηνών, 
(β) η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, 
την οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση, 
(γ) ο Προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 
(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι 
ακριβή, 
(ε) ο Προσφέρων παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης για ενδεχόμενη ζημία από την συμμετοχή 
του στον εν λόγω Διαγωνισμό. 

06 
 
 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
(α) δεν τελεί: 
- σε αναγκαστική διαχείριση 
- σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
(β) δεν τελεί 
- σε πτώχευση 
- σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
- σε διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ.106 ι 
- σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106 ια 
- σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ’ 
αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (03) 
μήνες πριν  από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

07 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Προσφέρων θα δηλώνει  όλους  τους Οργανισμούς 
Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλει να  καταβάλει  εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

08 Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

09 Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

10 Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το Ταμείο του 
Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες Αλμωπίας, χορηγείται σχετική 
βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 
με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 
 

01 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα «Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής». 

02 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας του Προσφέροντα περί εγγραφής του στα Μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο. Το Πιστοποιητικό ή η 
βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (06) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

03 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα  της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
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ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (03) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.. 

04 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 
στη χώρα του Προσφέροντα δεν προβλέπεται ένορκη  δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο Προσφέρων 
θα δηλώνει ότι 
(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 
(γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα, 
(δ)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  σε  περιπτώσεις 
διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

05 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο Προσφέρων θα δηλώνει ότι:  
(α) η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος έξι (06) τουλάχιστον μηνών, 
(β) η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, την 
οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση, 
(γ) ο Προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και 
(δ)τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή, 
(ε) ο Προσφέρων παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης για ενδεχόμενη ζημία από την συμμετοχή του 
στον εν λόγω Διαγωνισμό. 

06 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
(α) δεν τελεί: 
- σε αναγκαστική διαχείριση 
- σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
(β) δεν τελεί 
- σε πτώχευση 
- σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
- σε διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ.106 ι 
- σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106 ια 
- σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει 
ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ’ αυτών 
τέτοια ή ανάλογη διαδικασία.  
Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (03) μήνες πριν  από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

07 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν 
στη χώρα του Προσφέροντα δεν προβλέπεται ένορκη  δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο Προσφέρων 
θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους ο Προσφέρων οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

08 Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων  δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

09 Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι  ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

10 Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το Ταμείο του 
Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες Αλμωπίας, χορηγείται σχετική 
βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
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Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση 
του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα, οι οποίες και θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 
Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

    
Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

 
01 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα «Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής». 
02 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του Προσφέροντα σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας Αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση 
του επαγγέλματός του. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (06) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

03 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

04 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει 
ότι ο Προσφέρων: 
(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 
(γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα, και 
(δ) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών σε περιπτώσεις 
διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

05 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει 
ότι: 
(α) η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος έξι (06) τουλάχιστον μηνών, 
(β) η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, 
την 
οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση, 
(γ) ο Προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και 
(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι 
ακριβή, 
(ε) ο Προσφέρων παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης για ενδεχόμενη ζημία από την συμμετοχή 
του στον εν λόγω Διαγωνισμό. 

06 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
(α) δεν τελεί: 
- σε αναγκαστική διαχείριση 
- σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
(β) δεν τελεί 
- σε πτώχευση 
- σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
- σε διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ.106 ι 
- σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106 ια 
- σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ’ 
αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. 
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Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (03) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

07 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει 
όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους ο Προσφέρων οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

08 Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

09 Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

10 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και η εκπροσώπηση του 
Προσφέροντα, η τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση 
του Προσφέροντα, την τροποποίηση του Καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

11 Απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με το Καταστατικό, Οργάνου για την έγκριση της συμμετοχής του 
Προσφέροντα στο Διαγωνισμό, για την παροχή Εξουσιοδότησης προς τον υποβάλλοντα την Προσφορά, 
εφόσον δεν πρόκειται για το νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντα, και, για τον ενδεχόμενο ορισμό 
Αντικλήτου. 

12 
Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το Ταμείο του 
Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Δήμου Αλμωπίας, 
χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 
με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
Οι Συνεταιρισμοί 
 
01 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα «Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής». 

02 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (03) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Εναλλακτικά, δύναται να κατατεθεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 

03 Βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής, ότι ο Προσφέρων λειτουργεί νόμιμα. 
04 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει ότι 

ο Προσφέρων: 
(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 
(γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα, και 
(δ) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών σε περιπτώσεις 
διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

05 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει ότι: 
(α) η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος έξι (06) τουλάχιστον μηνών, 
(β) η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, την 
οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση, 
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(γ) ο Προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και 
(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι ακριβή 
(ε) ο Προσφέρων παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης για ενδεχόμενη ζημία u945 από τη συμμετοχή 
του στον εν λόγω Διαγωνισμό. 

06 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
(α) δεν τελεί: 
- σε αναγκαστική διαχείριση 
- σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
(β) δεν τελεί 
- σε πτώχευση 
- σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
- σε διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ.106 ι 
- σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106 ια 
- σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει 
ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ’ αυτών 
τέτοια ή ανάλογη διαδικασία.  Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (03) μήνες 
πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

07 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει 
όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους ο Προσφέρων οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

08 Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως 
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

09 Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

10 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και η εκπροσώπηση του 
Προσφέροντα, η τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση 
του Προσφέροντα, την τροποποίηση του Καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

11 Απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με το Καταστατικό, Οργάνου για την έγκριση της συμμετοχής του 
Προσφέροντα στο Διαγωνισμό, για την παροχή Εξουσιοδότησης προς τον υποβάλλοντα την Προσφορά, 
εφόσον δεν πρόκειται για το νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντα και, για τον ενδεχόμενο ορισμό 
Αντικλήτου. 

12 
Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το Ταμείο του 
Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε μη δημότες Αλμωπίας, χορηγείται σχετική 
βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του 
Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 
με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
 Τα Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

 
01 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα «Α.2.6 Εγγύηση Συμμετοχής». 

02 Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας του Προσφέροντα περί εγγραφής του στα Μητρώα του 
οικείου Επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό Μητρώο. Το Πιστοποιητικό ή η 
βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (06) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

03 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
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60/2007, του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (03) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

04 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 
αν στη χώρα του Προσφέροντα δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού την οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει ότι ο Προσφέρων: 
(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
(β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, 
(γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα, και 
(δ) δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών σε περιπτώσεις 
διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

05 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει 
ότι: 
(α) η Προσφορά έχει διάρκεια ισχύος έξι (06) τουλάχιστον μηνών, 
(β) η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, 
την οποία ο Προσφέρων έλαβε γνώση, 
(γ) ο Προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, 
(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς είναι 
ακριβή, 
(ε) ο Προσφέρων παραιτείται από το δικαίωμα αποζημίωσης για ενδεχόμενη ζημία από την συμμετοχή 
του στον εν λόγω Διαγωνισμό. 

06 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων 
(α) δεν τελεί: 
- σε αναγκαστική διαχείριση 
- σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
(β) δεν τελεί 
- σε πτώχευση 
- σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
- σε διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ.106 ι 
- σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106 ια 
- σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει ή 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ’ 
αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (03) 
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

07 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, 
αν στη χώρα του Προσφέροντα δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του Προσφέροντα θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης στους 
οποίους ο Προσφέρων οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

08 Πιστοποιητικά όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που ο Προσφέρων δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος 
ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

09 Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

10 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και η εκπροσώπηση του 
Προσφέροντα, η τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση 
του Προσφέροντα, την τροποποίηση του Καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 
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11 Απόφαση του αρμοδίου, σύμφωνα με το Καταστατικό, Οργάνου για την έγκριση της συμμετοχής του 
Προσφέροντα στο Διαγωνισμό, για την παροχή Εξουσιοδότησης προς τον υποβάλλοντα την Προσφορά, 
εφόσον δεν πρόκειται για το νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντα και, για τον ενδεχόμενο ορισμό 
Αντικλήτου. 

12 
Δημοτική ενημερότητα του Δήμου Αλμωπίας. Η δημοτική ενημερότητα χορηγείται από το Ταμείο του 
Δήμου Αλμωπίας (Πλατεία Αγγελή Γάτσου, Αριδαία). Σε νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός του Δήμου 
Αλμωπίας χορηγείται σχετική βεβαίωση από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση 
του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού της χώρας του Προσφέροντα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Προσφέρων δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 
Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 
 

01 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την 
περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
Συνεταιρισμός). 

02 Δήλωση όλων των Μελών που συμμετέχουν στην Ένωση ή Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της 
Κοινοπραξίας, στο οποίο μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνονται απαραίτητα η αναφορά στη σύσταση της 
Κοινοπραξίας ή δέσμευση όλων των Μελών της Ένωσης για σύσταση Κοινοπραξίας, η ποσοτική κατανομή 
και η έκταση του μέρους του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο 
της Προσφοράς, ο ορισμός ενός Μέλους της Ένωσης / κοινοπραξίας ως υπεύθυνου για το συντονισμό και 
τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (Επικεφαλής), ο ορισμός κοινού εκπροσώπου της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

03 Πράξη του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση / Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό. 

 

Α2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δεδομένου του σύνθετου σχεδιασμού του Έργου και της διασυνοριακής υλοποίησής του, και με 
στόχο την εξασφάλιση Αναδόχου ικανού, με διαπιστωμένη προηγούμενη εμπειρία, να 
ανταπεξέλθει στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις άμεσης και αποτελεσματικής υλοποίησης, 
καθορίζονται για τους Προσφέροντες ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής-επαγγελματικής 
ικανότητας. Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, τις παρακάτω Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

1 
Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία και να είναι σε θέση 
να αποδείξει την επιτυχή ολοκλήρωση συμβάσεων παροχής ολοκληρωμένου πλέγματος 
υπηρεσιών, αντίστοιχων και συναφών με τις περιλαμβανόμενες στο Έργο.  

 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πρέπει να στοιχειοθετηθεί για τα πιο απαιτητικά 
χαρακτηριστικά του έργου, δηλαδή:  
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(1) το διασυνοριακό χαρακτήρα του, 
(2) τη δημιουργία μιας ψηφιακής εφαρμογής κινητού. 
 
Για την τεκμηρίωση εμπειρίας στα (1) και (2), ο Προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να συμπεριληφθεί στο Φάκελο Δικαιολογητικών της Προσφοράς του 
συμπληρωμένος ο πίνακας «Β9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ», στον οποίο θα 
αποτυπώνεται η εμπειρία του σε καθεμιά από τις υπηρεσίες:  
α) εμπειρία σε μια τουλάχιστον πράξη προγράμματος διασυνοριακής/διακρατικής 
συνεργασίας με προϋπολογισμό σύμβασης τουλάχιστον 65.000,00 με Φ.Π.Α. Εναλλακτικά, 
γίνεται αποδεκτή εμπειρία σε περισσότερες από μια πράξεις με τα συμβατικά τιμήματα να 
φτάνουν αθροιστικά στα 65.000,00 ευρώ.  
β) ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής προϋπολογισμού τουλάχιστον 15.000,00 με Φ.Π.Α. 
Στον ανωτέρω Πίνακα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάπτονται ως 
αποδεικτικά στοιχεία τα εξής: 
- Αναλυτική παρουσίαση (έκτασης μέχρι τριών -03-  σελίδων μεγέθους Α4 το καθένα) των 
αναφερόμενων στον Πίνακα Έργων. 
- Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση 
(πρωτόκολλο) οριστικής παραλαβής ή περαίωσης έργου που έχει υπογραφεί από την 
αρμόδια Δημόσια Αρχή, περιλαμβάνουσα όλα τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα. 
Αντίστοιχα, εάν ο Πελάτης είναι  Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής ή βεβαίωση εξόφλησης του 
έργου υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Ιδιωτικού Φορέα, περιλαμβάνουσα 
όλα τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα.    

2 Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδομή, επιχειρησιακή οργάνωση και 
αντικείμενα δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο του Έργου.  

 

Για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω Προϋπόθεσης ο Προσφέρων θα πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να περιλάβει στο Φάκελο Δικαιολογητικών της Προσφοράς του: 

- Συνοπτική Περιγραφή της Επιχειρησιακής του Οργάνωσης και Υποδομής, των 
αντικειμένων δραστηριότητας και του ιστορικού δραστηριοποίησης του (έκτασης 
μέχρι δεκαπέντε (15) σελίδων μεγέθους Α4). 

- Παρουσίαση της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου, καθώς και αποτύπωση των 
Αρμοδιοτήτων/ Ρόλων των Μελών της, σε αναλυτικό κείμενο έκτασης μέχρι 15 
σελίδων. Επισυνάπτονται ο Πίνακας καταγραφής των Μελών της Ομάδας Έργου 
(συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος «Β10. Πίνακας 
Καταγραφής Στελεχών Ομάδας Έργου»). 

- Βιογραφικά σημειώματα των Μελών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
του Παραρτήματος «Β11. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος». Σε κάθε 
βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτονται  πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων, τα πτυχία/διπλώματα καθώς και 
αποδεικτικά διακρίσεων/βραβείων σχετικών με την επαγγελματική δραστηριότητα, 
όταν μνημονεύονται.  

- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου, θα πρέπει να καταθέσει: 
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1. συμπληρωμένο τον πίνακα «Β.15 Πίνακας υπεργολάβων υποψήφιου 
αναδόχου» 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του 
υπεργολάβου,  το τμήμα του έργου που θα αναθέσει σε υπεργολάβο και ότι ο 
υπεργολάβος αποδέχεται την εκτέλεση του έργου αυτού,  
3.Υπεύθυνη δήλωση του Υπεργολάβου στην οποία θα δεσμεύεται να συνεργαστεί 
με τον Υποψήφιο για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος του υπό ανάθεση 
έργου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, ότι αποδέχεται την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος και ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλες τις υπηρεσίες 
τις οποίες αναλαμβάνει.   
4. Εγγραφή του υπεργολάβου στο οικείο Επιμελητήριο. 

           - Σε περίπτωση Εξωτερικών Συνεργατών του υποψηφίου αναδόχου που συμμετέχουν  
             στην ομάδα έργου, συμπληρώνονται  

1. ο πίνακας «Β.16 Πίνακας εξωτερικών συνεργατών υποψηφίου αναδόχου» 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του  

εξωτερικού συνεργάτη,  το τμήμα του έργου που θα αναθέσει σε αυτόν και ότι 
ο εξωτερικός συνεργάτης αποδέχεται την εκτέλεση του έργου αυτού.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του εξωτερικού συνεργάτη στην οποία θα δεσμεύεται να 
συνεργαστεί με τον Υποψήφιο για την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος του 
υπό ανάθεση έργου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, ότι αποδέχεται την 
εκτέλεση του εν λόγω τμήματος και ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να 
παράσχει όλες τις υπηρεσίες τις οποίες αναλαμβάνει.   

-   Με δεδομένο ότι όλες οι δράσεις σχετίζονται με πρακτικές δημοσιότητας και 
ανάδειξης, ο Προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αποδείξει την 
στελέχωση της ομάδας έργου με έναν (1) social media expert. Δεν απαιτείται 
συγκεκριμένο πτυχίο αλλά αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με βάση το υπόδειγμα 
Β.11 και συνημμένη έκθεση με τεκμηρίωση της εμπειρίας στα social media και της 
χρήσης τους ως στρατηγική marketing. Η έκθεση θα συνοδεύεται απαραιτήτως με 
δείγματα έργου. Σε περίπτωση που ο social media expert είναι εξωτερικός 
συνεργάτης του Υποψηφίου, υποβάλλονται και τα προβλεπόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο.  

 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των στοιχείων 
τεκμηρίωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής 
1. Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τεκμηρίωσης, που ζητούνται ανωτέρω και τα οποία 
έχουν συνταχθεί ή εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
2. Οι ζητούμενες στην παρούσα διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις, μπορούν να φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική εφαρμογή του 
άρθρου 25 παρ. 10 του Ν. 3614/2007. 

14PROC002508168 2014-12-29



 

 
Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-πρώην  

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας – Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης 

 
Σελίδα 21 από 78 

 

Α2.6 Εγγύηση Συμμετοχής 

Η Προσφορά του Υποψηφίου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) 
ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το 
ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι χίλια εβδομήντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ 
λεπτά  ( 1.071,38 € ). 
1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος 
της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. 
Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που 

Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή των Δικαιολογητικών Συμμετοχής από αλλοδαπές 
εταιρίες  
1. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου για την απόδειξη των προϋποθέσεων της παρ. 3 
δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομισθεί επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση 
του υποψηφίου ή του νομίμου εκπροσώπου του περί του ότι τα δικαιολογητικά αυτά δεν 
εκδίδονται στην χώρα εγκατάστασής του ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους τις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις και ότι, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα 
προσκομίσει  προς αναπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σχετική ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
Υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. 
2.Εάν στην χώρα εγκατάστασης του Υποψηφίου δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση 
δημοσίευσης των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι δυνατόν τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα της παρ. 3 να αντικατασταθούν από επίσημες βεβαιώσεις του αρμόδιου Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον 
Συμβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από 
το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση των ως άνω 
εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο, 
δικαστική ή διοικητική αρχή.  
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία 
Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης 
του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της Σύμβασης. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της 
ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους, εφόσον είναι ρητά εξουσιοδοτημένος προς 
τούτο με το ιδιωτικό συμφωνητικό. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής αρκεί να 
πληρούνται σωρευτικά από τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, με εξαίρεση την 
προϋπόθεση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 
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έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό 
δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 
2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 
3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος. 
4. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, δεν προσκομίσει 
εμπροθέσμως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή αρνηθεί να υπογράψει 
εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να 
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 
του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, και η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως 
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. 
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με 
την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους - 
προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής 
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 
6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι 
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 
 

A3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα τμήματα και τις 
απαιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα 
περιλαμβάνονται στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία δεν 
είναι δυνατόν λόγω όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά τοποθετούνται 
ιδιαίτερα, σε χωριστό φάκελο, που ακολουθεί το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, με την 
ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και φέρει τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
της τεχνικής προσφοράς. Το παράρτημα υποβάλλεται σε τόσα αντίγραφα όσα και η τεχνική 
προσφορά. Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να 
περιέχει, με ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο, τα παρακάτω σε σειρά: 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 

Ι1.  Αποτύπωση του Περιβάλλοντος του Έργου και Περιγραφή της Προσέγγισής του. 

Ι2.  

 
Τεχνική Ανάλυση και Εξειδίκευση του Έργου, με μεταξύ άλλων αναλυτική περιγραφή για 
το προτεινόμενο περιεχόμενο των επί μέρους παραδοτέων του έργου, μεθοδολογία και 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα. 

Ι3. Ανάπτυξη crowd sourcing και social media στρατηγικής στις επιμέρους δράσεις του 
έργου.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ» 

ΙΙ1.  Γενική εμπειρία και ικανότητα του προσφέροντος - Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του 
Έργου - Ικανότητα στη διαχείριση σχετικών με το προκηρυσσόμενο έργο, στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

ΙΙ2. Βαθμός απασχόλησης και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου /Ικανότητα ανταπόκρισης 
της Ομάδας Έργου στις απαιτήσεις του έργου. 

 
Οι Τεχνικές Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα. Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί κατά τη σύνταξή 
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. 
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. 
Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο. Όλες οι διορθώσεις θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή 
προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο 
συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της 
ημερομηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς 
χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, 
είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, των οποίων η γνωστοποίηση στους συνυποψήφιους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται 
να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνυποψήφιοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Υποψήφιος είναι απολύτως ενήμερος 
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των 
πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν 
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θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. 
 

  A4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο Υποψήφιος πρέπει να περιέχει 
συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο παραλαμβάνεται με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο άρθρο Α1.4. Οικονομική προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, 
από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. Προσφορά, που θα υποβληθεί 
ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη.  
Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, 
θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην 
απόρριψη της Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.  
Οι τιμές της Οικονομικής προσφοράς, που θα δοθούν από τους υποψηφίους, αποτελούν την 
πλήρη αποζημίωσή τους για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας και δεν θα 
υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού του παρόντος Διαγωνισμού. Τεκμαίρεται ότι, για τον 
προσδιορισμό της Οικονομικής προσφοράς οι υποψήφιοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει 
υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, 
που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του 
αντικειμένου του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, 
τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο 
Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της 
Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε 
αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται 
σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 
Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται 
ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση 
των Προσφορών. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε 
μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 
διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 
τροποποιήσουν. 
 

  A5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Α5.1  Τρόπος, Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε 
καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, 
είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς 
(courier) στην έδρα του Δήμου Αλμωπίας. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων ή 
συνεταιρισμών ή ενώσεων προσώπων/κοινοπραξιών η κατάθεση της Προσφοράς 
«αυτοπροσώπως» αναφέρεται στην κατάθεση από το νόμιμο εκπρόσωπο τους. 
Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη της παρούσας 
Διακήρυξης ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία 
αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής όπου 
γίνεται και χρονοσήμανση.  
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. 
Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 
έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 
 
Α5.2 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
Οι Προσφορές συντάσσονται, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο Φάκελο που θα πρέπει 
να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. Ο ενιαίος σφραγισμένος 
Φάκελος («Φάκελος Προσφοράς») θα πρέπει να περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους Φακέλους: 
1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει όλα τα προβλεπόμενα στις 
Ενότητες «Α.2.4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Α.2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής». 
2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Ενότητας Α3, 
3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει την Οικονομική Προσφορά του 
Προσφέροντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της Ενότητας Α4. 
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: 
- σε δύο (2) αντίγραφα 
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 
- ένα (01) πρωτότυπο 
- ένα (01) αντίγραφο 
που θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 
- ένα (01) πρωτότυπο 
- ένα (01) αντίγραφο 
που θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
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Ο ενιαίος σφραγισμένος Φάκελος Προσφοράς πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος 
IPA-CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας– 

Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/01/2015 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου, τον τίτλο του Διαγωνισμού 
και τον τίτλο του φακέλου. 
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου όλων των μελών της και του αντικλήτου της. 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 

Α5.3 Γλώσσα της Διαδικασίας 

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής θα 
είναι συνταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στο 
φάκελο της προσφοράς θα υποβάλουν οι Προσφέροντες, θα είναι συνταγμένα στην ελληνική 
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της 
παρούσας, ως επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική 
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Όλα τα δημόσια 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που εκδίδονται από ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές και 
υπηρεσίες καθώς και όλα τα ιδιωτικά έγγραφα που θα κατατεθούν από τους Προσφέροντες 
στην παρούσα διαδικασία, θα είναι πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή 
των ακριβών αντιγράφων των σχετικών εγγράφων. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, 
που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους Προσφέροντες στην 
παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο του οικείου 
κράτους του Υποψηφίου ή των Μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης προσώπων, είτε με την 
επίθεση της Επισημείωσης ("Αροstile") σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα 
έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω 
Συνθήκης και πιο συγκεκριμένα: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο 
δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για 
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βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις γνησίου υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο των Υποψηφίων, θα μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά. 
Οι τυχόν αντιρρήσεις (ενστάσεις και προσφυγές) κατά του κύρους της διαδικασίας, σύμφωνα με 
την παράγραφο Α.4.4 της παρούσας, θα υποβάλλονται στα ελληνικά. 
Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των, Υποψηφίων, των 
Διαγωνιζομένων, των Προσφερόντων και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική 
γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των 
αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή με τον ορισμό και την παρουσία 
διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη. 
 

A5.4 Ισχύς Προσφορών – Εναλλακτικές προσφορές 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (06) μήνες από την ημέρα της 
ημερομηνίας Διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν 
από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη έξι (06) μηνών. 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 
σχετικό έγγραφο αίτημα με τηλεομοιοτυπία προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (05) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες 
οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή του σχετικού 
αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη 
παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, εφόσον αυτές δεν ισχύουν και 
για τις τυχόν παρατάσεις. Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος ισχύος των Προσφορών χωρίς 
να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του Διαγωνισμού με την ανακοίνωση της κατακύρωσης, 
και χωρίς να έχει ακολουθηθεί η ως άνω διαδικασία από την Αναθέτουσα Αρχή, η ισχύς των 
Προσφορών θεωρείται ότι παρατείνεται αυτόματα για διάστημα ίσο με την αρχική ισχύ τους. 
Στην περίπτωση αυτή, κάθε Προσφέρων διατηρεί το δικαίωμα με απλή έγγραφη ενημέρωση 
προς την Αναθέτουσα Αρχή να μην κάνει αποδεκτή την αυτόματη παράταση και να αποσύρει 
την Προσφορά του. Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του Διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς ή μετά τη λήξη της παράτασής της, η Κατακύρωση 
δεσμεύει τον Προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Ο Προσφέρων δεν έχει 
δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της ή κατά τη διάρκεια ισχύος συμφωνηθείσας παράτασης. Σε περίπτωση 
που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της ή κατά τη διάρκεια 
ισχύος συμφωνηθείσας παράτασης, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση, και 
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο Προσφέρων ο οποίος 
θα περιλάβει τέτοιας φύσης προτάσεις στην Προσφορά του, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση 
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να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης της εναλλακτικής 
Προσφοράς του.  
 

A5.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Για τη σύγκριση των Προσφορών θα 
λαμβάνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Προσφορά που δε περιλαμβάνει τιμή σε Ευρώ ή περιλαμβάνει 
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των 
Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι Προσφέροντες δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
 

A6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

A6.1 Διαδικασία Παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών των Υποψηφίων και ο έλεγχος και η αξιολόγηση του 
περιεχομένου αυτών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η 
ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της ως άνω 
Επιτροπής. 
Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των υποφακέλων γίνεται δημόσια, μετά από ειδική 
έγγραφη πρόσκληση των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρίστανται 
στην εν λόγω διαδικασία δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή ειδικώς προς τούτο 
εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη 
λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνει και αριθμεί τον κυρίως 
φάκελο προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τη σειρά επίδοσής τους, τον 
αποσφραγίζει και μονογράφει τους περιεχόμενους σε αυτόν «Φάκελο Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής», «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς» και «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς».  
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση τον «Φάκελο 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής», αριθμεί και μονογράφει τα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε 
αυτόν και καταγράφει τα εν λόγω έγγραφα στο Πρακτικό της με τη σειρά, που απαιτούνται στην 
παρούσα. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι 
Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης 
σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται. Στη συνέχεια, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους.  
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Επιτροπή 
συντάσσει το σχετικό Πρακτικό Ι, στο οποίο καταγράφει τους υποψηφίους, που πληρούν τις 
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής, και τους υποψηφίους που αποκλείονται 
από την περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και τους λόγους του αποκλεισμού τους. Το 
Πρακτικό Ι τοιχοκολλείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής και όλοι οι συμμετέχοντες αυτού του σταδίου ενημερώνονται για την 
τοιχοκόλληση του με τηλεομοιοτυπία, με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής. 
Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό υποψηφίους επιστρέφονται οι Υποφάκελοι Τεχνικής 
και Οικονομικής Προσφοράς τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή σε επόμενη δημόσια συνεδρίασή της, αρμοδίως γνωστοποιούμενη 
στους υποψηφίους, αποσφραγίζει τον «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», αριθμεί και μονογράφει 
τα πρωτότυπα έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν και καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙ τα 
έγγραφα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν με τη σειρά που απαιτούνται στην παρούσα. Οι 
υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρίστανται δια του νομίμου εκπροσώπου τους 
κατά την αποσφράγιση ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση εξετάζει και αξιολογεί τα στοιχεία των Τεχνικών Προσφορών 
σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
καταχωρούνται οι προσφορές που απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες, και προβαίνει στη 
βαθμολόγηση της υπόλοιπων Τεχνικών Προσφορών  με συμπλήρωση του πίνακα Βαθμολογίας 
και λεκτική αποτύπωση της αιτιολογίας της βαθμολογίας των υποψηφίων. 
Το Πρακτικό ΙΙ τοιχοκολλείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα 
Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και όλοι οι συμμετέχοντες αυτού του σταδίου 
ενημερώνονται για την τοιχοκόλληση του με τηλεομοιοτυπία, με ευθύνη του Προέδρου της 
επιτροπής. Στους αποκλεισθέντες από το διαγωνισμό υποψηφίους επιστρέφονται οι Φάκελοι 
Οικονομικής Προσφοράς τους χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση του 
«Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς», αρμοδίως γνωστοποιούμενη εγγράφως σε όλους τους 
υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι παρόντες κατά την 
αποσφράγιση δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου 
προσώπου. Εν συνεχεία, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, εξετάζει και αξιολογεί 
την Οικονομική προσφορά κάθε υποψηφίου. Η Επιτροπή καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙΙ τις τυχόν 
Οικονομικές Προσφορές που κρίνει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους 
λόγους απόρριψης. Η Επιτροπή στη συνέχεια προβαίνει στην κατάρτιση Πίνακα αύξουσας 
κατάταξης των παραδεκτών Οικονομικών Προσφορών, υπολογίζει τη σταθμισμένη βαθμολογία 
των παραδεκτών Προσφορών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος, τις καταγράφει σε 
σχετικό Πίνακα και προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα Προσφορά. Σε περίπτωση που 
περισσότερες της μίας Προσφορές λάβουν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, ως πλέον 
συμφέρουσα προκρίνεται η Προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς, η 
οποία υποδεικνύει και τον Προσωρινό Ανάδοχο. 
Το Στάδιο αυτό του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την καταγραφή των ενεργειών της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών στο Πρακτικό ΙΙΙ και της εισήγησής της 
προς την Προϊσταμένη Αρχή για την ανάθεση του Έργου. Μετά την ολοκλήρωσή του, το 
Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. Όλοι οι 
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συμμετέχοντες αυτού του σταδίου ενημερώνονται για την τοιχοκόλληση  του πρακτικού με 
τηλεομοιοτυπία, με ευθύνη του Προέδρου της επιτροπής. 
Τα Πρακτικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, μαζί με τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
επί ενδεχόμενων Ενστάσεων, διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταμένη 
Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. 
Όσοι από τους υποψήφιους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 
άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετικό αίτημά 
τους προς την αρμόδια Επιτροπή και ειδοποίησή τους από αυτή. Η εξέταση των Προσφορών θα 
γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής  και χωρίς να επιτρέπεται η 
φωτοαντιγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση. 
 
A6.2 Διευκρινίσεις επί των Προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο, να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικών με το 
περιεχόμενο της Προσφοράς τους, καθ’ όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τους Προσφέροντες και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
Οι Προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως προς την αρμόδια Επιτροπή, εντός 
δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί, τις σχετικές διευκρινίσεις. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Προσφορά τους θα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι οι διευκρινίσεις 
αποστέλλονται με ευθύνη του Προσφέροντα για την έγκαιρη άφιξη τους, ενώ λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. 
 

Α6.3 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 
1.Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής 
2.Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 
3.Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο:  
Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
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Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 
Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
 
Α6.4 Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση τους στη 
βάση επιμέρους Κριτηρίων Αξιολόγησης, με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας, όπως 
παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Αποτύπωση περιβάλλοντος του 
έργου και περιγραφή της 
προσέγγισής 

10% 

Τεχνική ανάλυση και εξειδίκευση 45% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ι: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ  

Ανάπτυξη crowd sourcing και 
social media στρατηγικής στις 
επιμέρους δράσεις του έργου 

15% 

70% 

Γενική εμπειρία και ικανότητα 
του προσφέροντος - Σχήμα 
Διοίκησης και Οργάνωσης του 
Έργου - Ικανότητα στη διαχείριση 
σχετικών με το προκηρυσσόμενο 
έργο, στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων έργων 

20% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΙ: ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Βαθμός απασχόλησης και 
καταλληλότητα της Ομάδας 
Έργου /Ικανότητα ανταπόκρισης 
της Ομάδας Έργου στις 
απαιτήσεις του έργου 

10% 

30% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 100% 
Όλα τα επί μέρους στοιχεία των Ενοτήτων που συνιστούν Κριτήρια Αξιολόγησης 
βαθμολογούνται αυτόνομα σε κλίμακα από 1 μέχρι 100 βαθμούς. 
Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των Προσφορών είναι: 
1) 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που από την προσφορά είτε καλύπτονται ακριβώς οι 
απαιτήσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είτε υπερκαλύπτονται. 
2) 80 έως 99 βαθμοί για τις περιπτώσεις που από την προσφορά δεν καλύπτονται πλήρως 
απαιτήσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αποκλίσεις των προδιαγραφών κρίνονται ως επουσιώδεις. 
3) 1 έως 79 βαθμοί για τις περιπτώσεις που από την προσφορά υπάρχουν ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τις απαιτήσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
Διευκρίνιση: Η ανωτέρω βαθμολογία όταν πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή βαρύτητας του 
στοιχείου στο οποίο αντιστοιχεί, συνιστά την σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου. Η 
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συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. 
 

A6.5 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
Η Προσφορά του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής. 
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση οποιασδήποτε αναφερόμενης 
υποχρέωσης. 
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής. 
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
9. Προσφορά που η προσφερόμενη εγγύηση του Έργου είναι μικρότερης χρονικής διάρκειας 
από την ελάχιστη ζητούμενη. 
10.Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό. 
11.Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των 
ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων. 
12.Προσφορά στην οποία διατυπώνονται αιρέσεις, όροι ή επιφυλάξεις, ή προσφορά στην οποία 
περιλαμβάνεται αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά.  
13.Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, 
προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο 
σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 
14.Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή  επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο 
που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά Υποψηφίου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν 
λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα. 
 
A6.6 Ενστάσεις 

Ενστάσεις επί της διεξαγωγής του Διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο από Προσφέροντα που 
συμμετέχει στον Διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε Στάδιο της 
διαδικασίας του Διαγωνισμού και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο Στάδιο κατά 
τη διάρκεια του Διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα της γνωστοποίησης της 
τοιχοκόλλησης του κάθε πρακτικού του αντίστοιχου σταδίου (άρθρο 20, Π.Δ.28/1980). Οι 
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ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ένσταση υποχρεωτικά 
πρωτοκολλείται με ευθύνη του υποβάλλοντα. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου που λαμβάνει η 
Ένσταση κατά την παραλαβή της αποδεικνύει το χρόνο κατάθεσής της, προκειμένου να ελεγχθεί 
το εμπρόθεσμο της υποβολής της. Στην Ένσταση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και 
περιεκτικότητα οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται. Ενστάσεις που υποβάλλονται για 
οποιουσδήποτε άλλους από τον προαναφερόμενο λόγο, απορρίπτονται από την Προϊσταμένη 
Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών, ως απαράδεκτες. 
Η Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής επί της Ένστασης λαμβάνεται μετά από σχετική 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.  
Εφόσον δεν υποβληθεί έγγραφη Ένσταση από τους Προσφέροντες εντός των αναφερόμενων 
ανωτέρω προθεσμιών, τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
και τα αντίστοιχα αποτελέσματα του κάθε Σταδίου θα θεωρούνται οριστικά και δεσμευτικά.  
Σε περίπτωση που εξαιτίας υποβληθείσας Ένστασης, της οποίας πιθανολογείται κακόβουλη 
υποβολή με αποκλειστικό σκοπό την καθυστέρηση ή την εν γένει παρακώλυση της εξέλιξης της 
διαδικασίας του Διαγωνισμού, προκληθεί οποιασδήποτε φύσης ζημία στην Αναθέτουσα Αρχή, 
θα είναι δυνατή η άσκηση εκ μέρους της κάθε δικαιώματος που προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία. 
 

A6.7 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού γίνεται κατόπιν ελέγχου των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και ελεύθερη κρίση της και 
αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, και ιδίως:  
-για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας,  
-εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
-εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο. 
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A7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

A7.1 Κατάρτιση, Υπογραφή, Διάρκεια Σύμβασης, Εγγυήσεις 

1. Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης Κατακύρωσης του Έργου από την Προϊσταμένη Αρχή 
σύμφωνα με την Ενότητα «Α.4.5 Αποτελέσματα – Κατακύρωση – Ματαίωση Διαγωνισμού και τη 
λήψη αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης ο προσωρινός Ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των πέντε και όχι μεγαλύτερης των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σε 
καθορισμένη ημέρα και τόπο να υπογράψει την Σύμβαση, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι 
που γίνονται αποδεκτοί και από τα δύο μέρη, οπότε μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος 
υπογραφής της Σύμβασης και σε μεταγενέστερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
ημερομηνία. Ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (αφαιρούμενης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία). 
2. Εφόσον παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς ο προσωρινός Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί 
για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν προσκομίσει την προβλεπόμενη 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής κηρύσσεται έκπτωτος και θα καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η 
Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
Προσφέροντα ή εφόσον δεν υπάρχει επόμενος, επαναλαμβάνει το Διαγωνισμό. Η Απόφαση 
αυτή λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 
ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
3.Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους Υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην 
Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά 
του επιλεγέντος Αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τον τρόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη, το Φυσικό 
Αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης, το συνολικό κόστος, τις προβλεπόμενες 
εγγυήσεις, τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών, τον τρόπο πληρωμής. 
4.Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των Παραρτημάτων της, εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα Παραρτήματα 
αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, 
θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η παρούσα Διακήρυξη, η Οικονομική Προσφορά και 
η Τεχνική του Προσφορά του Αναδόχου. 
5.Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του 
Έργου, εντός δέκα εργάσιμων (10) ημερών. 
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A7.2 Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 

1. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους εργασιών και 
του συνόλου του Έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά Πρωτόκολλα προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου. 
2. Ο τρόπος παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου θα αποτυπώνεται στη Σύμβαση μεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια και για την οριστική παραλαβή 
του Έργου, για την οποία εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου. 
 
A7.3 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις  

1. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου θα πραγματοποιηθεί 
τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του Έργου, όπως θα πιστοποιείται από την 
έκδοση των σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής και όπως ειδικότερα θα προσδιοριστεί στη 
Σύμβαση. Κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται με την προσκόμιση από την πλευρά του 
των απαιτούμενων παραστατικών/δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
2. Εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις, το είδος των οποίων ενδεικτικά θα αναφέρεται 
στη Σύμβαση, που καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή, 
παρέχεται το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να διακόψει τη Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο Ανάδοχος θα αμειφθεί για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής για τη διακοπή της 
Σύμβασης, αφού παραληφθούν από την ΕΠΠΕ τα μέχρι τότε Παραδοτέα του. 
3. Σε περίπτωση Ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε 
ένα Μέλος της Ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει κάθε Μέλος της, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής 
Ένωσης, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
4. Είναι δυνατό για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή, κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης, ο ορισμός ενός Μέλους της Κοινοπραξίας ή της 
Ένωσης ως εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει τα σχετικά παραστατικά προς την 
Αναθέτουσα Αρχή και θα μεριμνά για την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στα υπόλοιπα 
Μέλη, σύμφωνα με τη συμμετοχή του καθενός στο υλοποιηθέν τμήμα του Έργου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της 
Κοινοπραξίας ή της Ένωσης και δεν εμπλέκεται εν γένει, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σε ζητήματα 
που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των Μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. 
5. Από τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
A7.4 Υποχρεώσεις του Αναδόχου – Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 
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εκτέλεση του Έργου. Υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Ο Ανάδοχος εγγυάται τη διάθεση του κατάλληλου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, 
καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και 
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΠΠΕ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της 
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι 
το νέο Μέλος θα είναι τουλάχιστον ισότιμο με αυτό που αντικαθιστά, και εφόσον κρίνεται από 
τον Ανάδοχο ότι μία τέτοια ενέργεια θα ενισχύσει και θα αποβεί προς όφελος του Έργου ή 
εφόσον συντρέχουν άλλες ειδικές συνθήκες. Η αντικατάσταση κοινοποιείται από τον Ανάδοχο 
στην ΕΠΠΕ εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός 
της αμοιβής του, την οποία μπορεί ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη έγκριση να εκχωρήσει σε 
Τράπεζα της επιλογής του. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και αιτιολογημένα προς την ΕΠΠΕ. 
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων, οι οποίοι σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση / 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 
για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
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οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την 
υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ειδικότερα: 
1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη 
του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 
επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική 
κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου 
και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την 
υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με 
αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 
2. Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους και 
συνεργάτες ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι αυτοί 
είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο 
Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με 
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 
3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή η εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 
παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 
του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε 
τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 
ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, 
χώρους ή εταιρείες, εξαιρουμένων του προσωπικού, των συνεργατών και των εγκαταστάσεων 
των Υπεργολάβων. 
 
A7.5 Πνευματικά δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 
και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα - που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν  από τον Ανάδοχο με 
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Εταιρικού Σχήματος στο σύνολό του 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ του 
Επικεφαλής Εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 
εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά 
δικαιώματα. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του 
Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή 
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λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την 
ανάκτηση/διαχείρισή τους. Η Διαχειριστική Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 
χρησιμοποιήσει τα προαναφερθέντα στοιχεία για δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης 
αναφορικά με το πρόγραμμα, με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Σύμβασης Χρηματοδότησης 
μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής. 
 

A7.6 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία - Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

Ο Ανάδοχος του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά 
δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για 
ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση 
προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς θα ανήκει επίσης στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα 
οριζόμενα στην προηγούμενη Παράγραφο. 
Σε περίπτωση υπέρβασης συμβατικής προθεσμίας κατά την υλοποίηση του Έργου με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου σύμφωνα με τα 
παρακάτω:  
1. Σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών παράδοσης (αρχικών ή τροποποιηθέντων) 
Παραδοτέων, η Προϊσταμένη Αρχή, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ, μπορεί να επιβάλλει 
ποινική ρήτρα σε βάρος του Αναδόχου για κάθε ημέρα καθυστέρησης σε ποσοστό 0,1% επί της 
συμβατικής αξίας των Παραδοτέων που καθυστερούν και κατά μέγιστο σε ποσοστό 10% αυτής. 
2. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, οι αξίες όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 
(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές 
μεταβολές, οι οποίες δύναται να έχουν προκύψει μετά από έγγραφη κοινή συμφωνία μεταξύ 
των συμβαλλομένων μερών.   
3. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται 
σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.   
4. Η είσπραξη των ποινικών ρητρών αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου, η οποία 
εφόσον πραγματοποιηθεί εντός συμβατικών προθεσμιών προκαλεί την αυτόματη αναίρεση των 
ως άνω ποινικών ρητρών. Αντίθετα, εφόσον η ολοκλήρωση του Έργου πραγματοποιηθεί σε 
εξωσυμβατικό χρόνο, το σύνολο των επιβληθεισών ποινικών ρητρών αθροίζεται και 
συμψηφίζεται στη τελική πληρωμή του Αναδόχου.   
5. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά 
με τη συμμετοχή τους στο Έργο για κάθε ένα από τα Μέλη της.   
6. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, με Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής μετά από 
σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ, να κηρύξει, αζημίως για αυτήν, έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει κατ’ 
εξακολούθηση ουσιώδεις όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, εφόσον μετά από δύο 
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τουλάχιστον διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της ΕΠΠΕ δεν συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις της.   
7. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της ΕΠΠΕ βεβαιώνει την 
αξία, σύμφωνα με τα δεδομένα της αγοράς και της Σύμβασης, των παρασχεθεισών υπηρεσιών 
του Αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη οφειλή έναντι αυτού κατά την ημερομηνία της έκπτωσης, 
και καταβάλει το αναλογούν τίμημα. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

 
Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Living history, Living nature II» με 
ακρωνύμιο «Lhi-Lna II» και εκτελείται στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2:Προώθηση και Προστασία 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Άξονα Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του προγράμματος, 
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA “Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013” με ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ (OVERAL LEADER PARNTER) 
τον ΔΗΜΟ NOVACI και ΕΤΑΙΡΟ (LEADER PARTNER 2) το ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Το παρόν έργο 
συγχρηματοδοτείται για την ελληνική πλευρά από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) κατά 75% και κατά 25% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Σχετική είναι η Σύμβαση 
Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No P3-002-2014, που υπογράφηκε στις 07/11/2014.  
Το κύριο αντικείμενο της εν λόγω πράξης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για την προστασία 
και ανάδειξη της ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς.  
Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό αντικείμενο της πράξης χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω: 
- Ενισχύει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της προώθησης 
εναλλακτικού τουρισμού, η οποία επιτυγχάνεται με την ανάδειξη συγκεκριμένων τόπων 
(ανάπλαση πλατείας Αετοχωρίου και σηματοδότηση της ως σημαντική αφετηρία ορειβατικών 
διαδρομών, μελέτες ανάδειξης σπηλαιοβάραθρου στα Λουτρά Λουτρακίου, μελέτες 
αποτύπωσης μνημείων βυζαντινής κληρονομιάς).  
- Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την προβολή των 
Σημείων Ενδιαφέροντος με τη δημιουργία μιας κινητής εφαρμογής (mobile application). 
- Καλύπτει την ανάγκη για καινοτόμες συνεργατικές δράσεις σχετικά με την αξιοποίηση και 
προβολή των ιστορικών μνημείων και των περιοχών φυσικής κληρονομιάς, με την υλοποίηση 
ενός εργαστηρίου φοιτητών αρχιτεκτονικής. 
- Διερευνά τους τρόπους εξέλιξης και εμπλουτισμού των ήδη σχεδιασμένων θεματικών 
διαδρομών στα πλαίσια της πράξης «Living history, Living nature» μέσω δράσεων 
crowdsourcing. 
- Ενισχύει στο σύνολο της την διακρατική συνεργασία με έμφαση στην προστασία και 
προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των δύο περιοχών (Αλμωπίας και Novaci), 
στοχεύοντας στην τουριστική ανάπτυξη και στην ώθηση της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 
- Εφαρμόζει για πρώτη φορά την πρακτική του inbound marketing και την ευρεία χρήση 
των social media σε όλες τις δράσεις της πράξης. 
Το φυσικό αντικείμενο του Lhi-Lna αναλύεται σε επιμέρους Πακέτα Εργασίας (Work Packages) 
και Δράσεις (Actions). Το παρόν υποέργο αφορά στα παρακάτω δυο Πακέτα Εργασίας:  
WP2. Πληροφόρηση και Δημοσιότητα, και  
WP5. Διασταυρώσεις ιστορίας και φύσης – Τα σημεία ενδιαφέροντος στο inbound marketing 
(εισερχόμενο marketing). 

Β1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Οι ειδικότερες δράσεις του παρόντος έργου είναι οι 2.1, 2.3, 5.1, 5.2 και 5.4, και αναλύονται στη 
συνέχεια, με σαφή αναφορά στα παραδοτέα και τον προϋπολογισμό κάθε δράσης. 
Επισημαίνεται ότι ως ελάχιστη απαίτηση η Αναθέτουσα Αρχή θέτει τη δημιουργία των 
ελάχιστων προδιαγραφόμενων παραδοτέων. Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτές προσφορές 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Ο μόνος εμπλεκόμενος φορέας είναι ο Δήμος 
Αλμωπίας, ο οποίος έχει και την συνολική ευθύνη για την άρτια λειτουργία του έργου. Για τις 
ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)» από την Αναθέτουσα Αρχή. Αρμοδιότητα της 
ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική 
παραλαβή του παρόντος Έργου. Σημειώνεται ότι η ΕΠΠΕ δεν αντικαθιστά την Επιτροπή 
Παραλαβής Εργασιών του Π.Δ. 28/1980. 
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 
πέντε χιλιάδων και οκτακόσια ενενήντα ευρώ (65.890,00 €) μαζί με το ΦΠΑ, προέρχεται από την 
ΣΑΕ 2014ΕΠ30880035 (657ΨΦ-ΨΥΛ) και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.15.6474.0003 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας . 
 
 

Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Δράση 2.1 : Δραστηριότητες διάδοσης / Dissemination activities 

Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας, οι οποίες αποσκοπούν 
στην προώθηση, την προβολή και την κοινοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του 
έργου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες ομάδες ατόμων/πολιτών. Το υλικό πληροφόρησης 
παραδίδεται στα γραφεία του Δήμου Αλμωπίας, και εάν χρειαστεί, διανέμεται στους πολίτες και 
αποστέλλεται σε  φορείς με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου (συμπεριλαμβάνεται η διανομή, η 
ταχυδρομική αποστολή και η ανάρτηση του υλικού σε επιλεγμένα σημεία). Το υλικό θα αλλάξει 
τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του έργου.  
Η δράση αναλύεται στις παρακάτω επιμέρους δράσεις: 
 
Αναπαραγωγή του πακέτου επικοινωνίας:  
Το Πακέτο Επικοινωνίας προετοιμάζεται από τον εταίρο στα αγγλικά και τα ελληνικά, και 
παραδίδεται στο Δήμο Αλμωπίας έτοιμο για αναπαραγωγή. Περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
- Εκτύπωση 1000 αφισών διπλής όψης σε τετραχρωμία 35X50 και 500 αφισών 50Χ70. 
- 2000 folders σε τετραχρωμία. Μέσα σε κάθε φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται μολύβι με το 
ακρωνύμιο του έργου και την ευρωπαϊκή σημαία, και μπλοκ σημειώσεων 50φύλλων με τα 
λογότυπα του έργου και του προγράμματος. Ο φάκελος θα διανεμηθεί εμπλουτισμένος με 
πληροφοριακό υλικό του έργου και 100 τεμάχια του θα σταλούν ταχυδρομικώς σε επιλεγμένες 
διευθύνσεις για μεγιστοποίηση της διάδοσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλα 
τα ανωτέρω.  
- 200 τσάντες πλάτης τύπου back bag με αναφορά στο λογότυπου του προγράμματος, το 
σλόγκαν και την ιστοσελίδα, με σκοπό να δοθούν σε επιλεγμένους επισκέπτες.  
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- 1000 φάκελοι προπληρωμένου τέλους 22,9Χ11,4 εσωτερικού χωρίς παράθυρο, με το 
λογότυπο της πράξης, την ιστοσελίδα και την ευρωπαϊκή σημαία.  
 
Παραγωγή του πληροφοριακού υλικού:  
- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παραγωγή 3.000 φυλλαδίων με υλικό παρουσίασης 
του έργου (στόχοι, εταιρικό σχήμα, αναμενόμενα αποτελέσματα, πακέτα εργασίας) καθώς και 
φωτογραφίες. Επισημαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να 
παρουσιάσει το υλικό στην αναθέτουσα αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική μορφή των 
φυλλαδίων. Η μορφή αυτή θα αλλάξει τρεις φορές και θα προσαρμόζεται στην πορεία του 
έργου, για αυτό τα φυλλάδια θα τυπωθούν σε τρεις φάσεις.  
- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση και παραγωγή 2.000 ενημερωτικών cd-rom 
(700mb) με εκτύπωση ροζέτας, τα οποία θα περιλαμβάνουν παρουσίαση των σταδίων 
υλοποίησης του έργου, τους ειδικούς στόχους του και ειδικές αναφορές στα παραδοτέα του. 
- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση 5 τετράχρωμων banners τα οποία θα φέρουν 
τα λογότυπα και τα σλόγκαν του έργου και του Προγράμματος, καθώς και βασικές πληροφορίες 
για το έργο (εταιρικό σχήμα, κύριες δράσεις κ.λπ.). Τα banners θα τοποθετούνται στους χώρους 
οργάνωσης των δράσεων δημοσιότητας του έργου. Προβλέπεται εκτύπωση μιας όψης, 
μηχανισμός roller up με βέργες στήριξης και κορδόνι ανάρτησης. Επίσης, προβλέπονται 5 
ψηφιακά τετράχρωμα banners, τα οποία θα φιλοξενηθούν σε τοπικούς ιστότοπους κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων. 
 
Ενημερωτικές καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (press releases).  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για πέντε ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και έγχρωμο οπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες ή banners).   
 
Δημιουργία και διάδοση κατά ελάχιστον πέντε ενημερωτικών επιστολών (newsletters) - 1 ανά 
τρίμηνο). 
Παράγεται σε ψηφιακή μορφή για αποστολή μέσω e-mail και σε έντυπη μορφή Α5 έγχρωμου 
δίπτυχου (ανάπτυγμα Α4), ως δισέλιδο ενημερωτικό έντυπο. Κάθε newsletter τυπώνεται σε 500 
αντίτυπα.  
 
Δημιουργία ενός art-calendar για τα έτη 2015 και 2016 για την προώθηση του έργου 
Εβδομαδιαίο ή ημερήσιο ημερολόγιο – ατζέντα σε τετραχρωμία με ενσωματωμένη πληροφορία 
για το έργο. Mέγεθος τουλάχιστον Α5, με ενσωματωμένες τουλάχιστον 50 σελίδες με οπτικό 
υλικό από το έργο. Σκληρό εξώφυλλο 2 mm, κολλητή βιβλιοθεσία (όχι σπιράλ).Περιλαμβάνεται 
το δημιουργικό εις διπλούν (500 αντίτυπα για το 2015 και 500 για το 2016). 
Λεπτομέρειες όλης της δράσης ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3.000 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ, 2.000 CDS, 10 BANNERS), 5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ Μ.Μ.Ε., 5 NEWSLETTERS, 1000 ART-
CALENDARS. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 17.200,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 06/02/2016 
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Δράση 2.3 : Διοργάνωση ημερίδας λήξης στην Αλμωπία και συμμετοχή στην ημερίδα του 
Novaci / Close out open conferences 

Διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας ανοιχτής στο κοινό, με σκοπό τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων του έργου και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, 
των τοπικών κοινοτήτων και φορέων. Η ημερίδα θα έχει απολογιστικό και εξωστρεφή 
χαρακτήρα. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταίρων και από τις δύο χώρες καθώς και 
εμπλεκόμενοι σε θέματα πολιτισμού και φύσης φορείς (π.χ. πολιτιστικοί σύλλογοι, ορειβατικοί 
σύλλογοι, εκπρόσωποι εφοριών αρχαιοτήτων, εκπρόσωποι τουριστικών φορέων κλπ.). Ο 
αριθμός των προβλεπόμενων συμμετεχόντων είναι τα 150 άτομα.  
Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 
- Συνολικός σχεδιασμός και οργάνωση της ημερίδας (συμμετέχοντες, πρόγραμμα, 
παρουσιάσεις). 
- Προβολή της ημερίδας: δημιουργία και ανάρτηση 50 αφισών, αποστολή 150 προσκλήσεων, 3 
καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο & 1 σε μέσο εθνικής εμβέλειας. 
- Ενοικίαση ειδικής αίθουσας για 1 ημέρα. 
- Παροχή του απαραίτητου οπτικουακουστικού εξοπλισμού (κατ’ ελάχιστο μικροφωνική 
εγκατάσταση, προτζέκτορας, λάπτοπ). 
- Τεχνική γραμματειακή υποστήριξη (κατ’ ελάχιστον δυο άτομα). 
- Πλήρης φάκελος συμμετεχόντων σε 150 τεμαχια (folder, στυλό με το όνομα του έργου, μπλοκ 
σημειώσεων, διαφημιστικό usb-stick, κονκάρδα συμμετοχής). 
- Διερμηνεία από τα ελληνικά προς τα αγγλικά και το αντίθετο. 
- Διερμηνεία από την επίσημη γλώσσα των εταίρων προς τα ελληνικά και το αντίθετο. 
- Παροχή πλήρων υπηρεσιών εστίασης (catering) για welcome coffee, coffee break και πλήρες 
γεύμα. 
- Βιντεοσκόπηση και πλήρης φωτογραφική κάλυψη. 
- Στοιχειοθεσία σε Η/Υ των πρακτικών της ημερίδας και αναπαραγωγή σε 150 αντίτυπα στα 
ελληνικά και αγγλικά, συνοδεία cd με τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφηση.  
Η εύρεση του κατάλληλου χώρου, η γραμματειακή υποστήριξη, η παρουσία εννέα 
εξειδικευμένων ομιλητών-επισκεπτών, η σύνταξη υλικού παρουσιάσεων, η παρουσία εποπτικού 
υλικού, η τήρηση πρακτικών, η δημοσιότητα και γενικά κάθε ενέργεια ή υλικό που απαιτείται 
για την διοργάνωση μιας επιτυχούς από τεχνικής πλευράς εκδήλωσης αποτελούν υποχρέωση 
του αναδόχου.  
Στη δράση περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής (1 διανυκτέρευση) της 
ομάδας έργου στην αντίστοιχη ημερίδα στο Novaci.  
Αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδιασμού για την διοργάνωση του συνεδρίου 
καθώς και πρόταση με τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει ο ανάδοχος για την προσέλκυση 
κοινού και την επιτυχία των συνεδρίων, πρέπει να συνοδεύει την τεχνική προσφορά. 
Σημειώνεται ότι για όλα τα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 2, θα ακολουθούν του κανόνες 
Δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως αναφέρονται στο Information & Publicity Guide for 
Greek partners διαθέσιμο στο: 
http://www.ipa-cbc-programme.eu/images/news/18_01_2013/news18012013a1.pdf 
Λεπτομέρειες της δράσης ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ NOVACI  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 7.490,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 06/12/2015 ΕΩΣ 07/02/2016 
 
 
Δράση 5.1 : Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας / 
Art activities for the crossroads of nature and history  

Η δράση αναφέρεται στην υλοποίηση ενός εργαστηρίου με 14 φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών 
(9 έλληνες και 5 από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), οι οποίοι θα 
μελετήσουν και θα προτείνουν τρόπους αναζωογόνησης των επιλεγμένων τόπων με μικρής 
κλίμακας παρεμβάσεις. Δυο επισκέπτες ειδικοί επιστήμονες θα φιλοξενηθούν για την 
καθοδήγηση (mentoring) των φοιτητών. Το τελικό υλικό θα συγκεντρωθεί από το Δήμο 
Αλμωπίας για περαιτέρω επεξεργασία. Το επταήμερο εργαστήριο θα προσθέσει αξία στους 
τόπους μέσω του crowndsourcing, αφού θα καλυφθεί πλήρως από social media. Κατ’ ελάχιστον 
προβλέπονται: 
- Δημιουργία και αποστολή πρόσκλησης και έγχρωμης αφίσας 50Χ70 προς τις Αρχιτεκτονικές 
Σχολές και Ινστιτούτα των δυο χωρών. 
- Μετακίνηση των 5 φοιτητών από τη χώρα-εταίρο προς την Αλμωπία και αντιθέτως,  
μετακίνηση των 9 Ελλήνων φοιτητών από τη Θεσσαλονίκη και αντιθέτως, μετακίνηση των 2 
ειδικών επιστημόνων από/προς την Αλμωπία. 
- Διαμονή σε ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων και πλήρης σίτιση. 
- Ενοικίαση οχήματος για διήμερη περιοδεία στους τόπους ενδιαφέροντος και ενοικίαση 
εργαστηρίου.   
- Αναλώσιμα υλικά αρχιτεκτονικής δημιουργίας και εκτυπώσεις. 
- Κατασκευή τεσσάρων μακετών των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε κλίμακα 1:1. 
- Ενοικίαση ψηφιακού εξοπλισμού της αίθουσας (1 laptop, 1 projector, 1 set ηχεία).  
- Ημερήσια Βιντεοσκόπηση, φωτογραφική κάλυψη και ενημέρωση social media με βίντεο, 
φωτογραφίες, συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. 
- Διερμηνεία από τη γλώσσα του εταίρου στα ελληνικά για επτά μέρες.  
Λεπτομέρειες της δράσης ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 14 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 19.000,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07/12/2014-06/12/2015 
 

Δράση 5.2 : Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος / Mobile application 
of points of interest 

Η δράση αναφέρεται στη δημιουργία μιας κινητής εφαρμογής GPRS η οποία θα χαρτογραφεί 
μονοπάτια της Αλμωπίας και ιστορικούς τόπους των θεματικών διαδρομών μέσω internet 
mapping, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία και από το έργο Lhi-Lna I. Θα δίνεται η δυνατότητα για 
πληροφόρηση μέσω crowd sourcing για κάθε μέρος που θα δίνεται από/προς το κοινό.  
Η δράση αναλύεται σε δυο μέρη: 
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Α. Καταγραφή μονοπατιών με GPS: 

Α/Α Όρος 
Αφετηρία/ 
Υψόμετρο 

Τερματισμός/ 
Υψόμετρο 

Περιγραφή 
Μήκος  
(~ χλμ.) 

01 Πάικο Θεοδωράκι /420 Μετερίζι /1599 
Από ορεινό δρόμο, 
κορυφογραμμή 

15 

02 Πάικο Πρόδρομος /249 
Λέσκοβο (Τρία Έλατα) 
/1050 

Από αγροτικό δρόμο,  μονοπάτι 5,5 

03 Τζένα Νότια / 580 Μεγάλη Τζένα /2182 Από μονοπάτι στο δάσος 9/10,5 

04 Πίνοβο Θηριόπετρα / 287 
Μύτη/ 2073 
Κορφούλα /2156 

Από μονοπάτι μέσω της θέσης 
Καλύβια Λέφα 

14/16 

05 Πίνοβο Πευκωτό/ 185 Παλαιό Πευκωτό/700 
Από μονοπάτι μέσα στο 
φαράγγι 

2,5 

06 Βόρας Άνω Γαρέφι/ 190 
Γκόλο Μπίλο 
(Γυμνό)/1409 

Από δασικό δρόμο, μονοπάτι 
στο δάσος, κορυφογραμμή 

10 

07 Βόρας Πρόμαχοι / 290 Κουκουρού/1340 
Από μονοπάτι στο φαράγγι/ 
δάσος 

7,5 

08 Βόρας Πρόμαχοι / 290 Πέτερνικ/1750 Από δασικό δρόμο, μονοπάτι 15 

09 Βόρας 
Λουτρά Πόζαρ / 446 
Άνω Λουτράκι /600 

Σοκόλ/1827 Από δασικό δρόμο, μονοπάτι 11 

10 Βόρας 
Λουτρά Πόζαρ /446 
 Άνω Λουτράκι/600 

Ντόμπρο Πόλε / 1750 
Κράβιτσα/1772 

Από δασικό δρόμο 14 

11 Βόρας Λουτρά Πόζαρ /446 Μπουρίκα/1688 Από μονοπάτι στην κόψη 8 

12 Βόρας Λουτρά Πόζαρ/ 446 φαράγγι Ράμνομπορ 
Από το φαράγγι του 
Ράμνομπορ 

15 

 
Β. Δημιουργία και ανάρτηση της κινητής εφαρμογής (mobile application), η οποία θα 
συμπεριλάβει την πληροφορία του Α σταδίου, καθώς και τα σημεία ενδιαφέροντος της πράξης 
Lhi-Lna (Roads of Living History, Roads of Living Nature, Crossroads of History and Nature). Η 
εφαρμογή θα ακολουθεί τα διεθνή standards και θα είναι ελεύθερη για download μέσω 
διαδικτύου με υποστήριξη κοινών πλατφορμών (Android, IOS τουλάχιστον). Προτεινόμενες 
λειτουργίες: Touch events control, Δυναμικός χάρτης με χρήση συνδυασμού GIS συντεταγμένων 
με έξυπνα φίλτρα, GPS λειτουργίες για real - time πλοήγηση του χρήστη στο σημείο 
ενδιαφέροντός του, In app μηχανισμός για εύκολη σύνδεση με τα δημοφιλέστερα δίκτυα 
κοινωνικής δικτύωσης (facebook, tweeter κ.α.) και δυνατότητα post κάθε σημείου 
ενδιαφέροντος ξεχωριστά.  
Επισημαίνεται ότι θα ακολουθηθούν όλοι οι κανόνες προσβασιμότητας (Web Content 
Accessibility Guidelines) υιοθετώντας έτσι την αρχή «Σχεδιάζοντας για όλους» και εντάσσοντας 
τις προϋποθέσεις και τους όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία. 
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Συγκεκριμένα, προκειμένου οι ψηφιακές υπηρεσίες να επιτύχουν το μέγιστο βαθμό 
προσαρμογής στις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τις Οδηγίες Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού 2.0 (W3C WCAG 2.0), 
με προτεινόμενο τον ανώτατο βαθμό συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ). Οι εναλλακτικές ψηφιακές 
μορφές των οποίων θα υποστηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση, για την εξυπηρέτηση των 
ΑΜΕΑ, είναι το απλό κείμενο (plain text), το μορφοποιημένο περιεχόμενο (accessible markup), 
το μορφοποιημένο περιεχόμενο PDF, η μεγαλογράμματη γραφή και η ηχητική απόδοση με 
ηχογράφηση. 
Λεπτομέρειες της ψηφιακής εφαρμογής ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 15.000,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07/12/2014-06/09/2015 
 

 

Δράση 5.4 : Περιοδεία στο σταυροδρόμι της φύσης και της ιστορίας για crowd sourcing / 
Living history – living nature crossroad tours for crowd sourcing 

Η δράση αναφέρεται σε μια περιοδεία που στοχεύει να ενεργοποιήσει το crowd sourcing και να 
το ενδυναμώσει, με σκοπό τον εμπλουτισμό των τόπων. Η περιοδεία απευθύνεται σε είκοσι -20- 
τουριστικούς δημοσιογράφους και bloggers που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια, και 
θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις κατά το 2015 (κάθε φάση διαρκεί τέσσερις -4- ημέρες με τη 
συμμετοχή δέκα -10- φιλοξενουμένων). Οι επισκέπτες θα καλύψουν την περιοδεία με 
public/social media, αναρτώντας σχόλια στην ιστοσελίδα και δημιουργώντας μια πολύτιμη 
δεξαμενή σκέψης για περαιτέρω εξέλιξη του Σταυροδρομιού της φύσης και της ιστορίας. Το 
crowd sourcing θα υποστηρίζεται σε μηνιαία βάση με άρθρα των φιλοξενούμενων σε σελίδες 
στα social media που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στο crowd funding των τόπων. 
Περιλαμβάνονται:  
-Μετακίνηση των δημοσιογράφων και bloggers από τη χώρα-εταίρο προς την Αλμωπία. 
-Διαμονή σε ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων και πλήρης διατροφή.  
-Ενοικίαση οχήματος ή οχημάτων για τις δυο περιοδείες (έκαστη με 10 φιλοξενούμενους), τα 
οποία την πρώτη και τελευταία ημέρα θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των Ελλήνων 
από/προς τη Θεσσαλονίκη.  
Λεπτομέρειες ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ (ΚΑΘΕ ΦΑΣΗ ΜΕ 10 ΑΤΟΜΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 7.200,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7/12/2014-06/12/2015 
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Β.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 
 Η λήξη του έργου είναι η 06η Φεβρουαρίου 2016. 
 Ακολουθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου και περιγραφή των ελάχιστων διακριτών 
φάσεων υλοποίησης με στόχο την παράδοση ενός καλώς ορισμένου λειτουργικού 
αποτελέσματος. Η εκτέλεση των επιμέρους δράσεων είναι δυνατόν να μεταβάλλεται χρονικά 
μετά από συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή.   
 
 

 

 

ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΗ 
Μήνας Έναρξης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Μήνας Λήξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
Τίτλος Φάσης Πληροφόρηση και Ενημέρωση 
Στόχος της φάσης είναι η υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης που αποσκοπούν 
στην κοινοποίηση του έργου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες ομάδες ατόμων/πολιτών. Με τις 
προωθητικές αυτές δράσεις επιδιώκεται να αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που θα είναι 
ενημερωμένοι για τις βελτιωμένες υπηρεσίες που τους παρέχονται μέσω της υλοποίησης του έργου.  

 2015 2016 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ 

W.P.
2 

Πληροφόρηση και 
Ενημέρωση 

              

2.1 
Δραστηριότητες 
διάδοσης 

             
6/2 

2.3 

Διοργάνωση ημερίδας 
λήξης στην Αλμωπία και 
συμμετοχή στην 
ημερίδα του Novaci 

     

 
     

 

 

6/2 

W.P.
5 

Διασταυρώσεις ιστορίας 
και φύσης – Τα σημεία 
ενδιαφέροντος στο 
inbound marketing 

              

5.1 

Καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες για τα 
σταυροδρόμια της 
φύσης και της ιστορίας 

           

6/
12 

  

5.2 
Ψηφιακή εφαρμογή 
κινητού για τους τόπους 
ενδιαφέροντος 

        
6/9 

  

 
  

5.4 

Περιοδεία στο 
σταυροδρόμι της φύσης 
και της ιστορίας για 
crowd sourcing 

           

6/
12 
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Οι δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης θα περιλαμβάνουν: 
Α. Κατ’ ελάχιστον 1 πακέτο επικοινωνίας, 3.000 φυλλάδια, 2.000 cds, 10 banners, 5 καταχωρήσεις σε 
ΜΜΕ, 5 newsletters, 100 Art Calendars. Θα παραδοθούν σε τρία στάδια. 
1: Παράδοση 500 αφισών 35Χ50, 1000 folders, 200 σακίδια, 1000 φάκελοι προπληρωμένου τέλους, 
1000 φυλλάδια, 4 banners, 1 καταχώρηση σε ΜΜΕ, 1 newsletter, 500 art-calendars. 
2: Παράδοση 500 αφισών 35Χ50, 500 folders, 1000 φυλλάδια, 1000 cd-roms, 3 banners, 2 
newsletters. 
3: Παράδοση 500 αφισών 50Χ70, 500 folders, 1000 φυλλάδια, 1000 cd-roms, 3 banners, 2 
newsletters, 500 art-calendars. 
Β)Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας  
Διοργάνωση 1 ενημερωτικής ημερίδας με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, των τοπικών κοινοτήτων και φορέων. 
Συμμετοχή στην αντίστοιχη ημερίδα του Novaci.  
Παραδοτέα  
2.1 Δραστηριότητες διάδοσης  
2.3 Διοργάνωση Ημερίδας / Συμμετοχή στην ημερίδα του Novaci. 

 

 

ΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
Μήνας Έναρξης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Μήνας Λήξης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
Τίτλος Φάσης Διασταυρώσεις ιστορίας και φύσης – Τα σημεία ενδιαφέροντος στο 

inbound marketing 
Στόχος της φάσης είναι η υλοποίηση δράσεων για την τροφοδότηση των επιλεγμένων τόπων μέσω 
καινοτόμων μεθόδων. Με τις προωθητικές αυτές δράσεις επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια 
δεξαμενή σκέψης για τους τόπους και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα τους.  

Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν: 
Α. Ένα εργαστήρι με 14 φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών (9 έλληνες και 5 από την πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), οι οποίοι θα μελετήσουν και θα προτείνουν τρόπους 
αναζωογόνησης των επιλεγμένων τόπων με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις, συνοδεία δυο ειδικών 
επιστημόνων για την καθοδήγηση (mentoring) τους.  
Β. Η δράση αναφέρεται στη δημιουργία μιας κινητής εφαρμογής GPRS η οποία θα χαρτογραφεί 
μονοπάτια της Αλμωπίας και ιστορικούς τόπους των θεματικών διαδρομών μέσω internet mapping, 
συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία και από το έργο Lhi-Lna I. 
Γ. Μια περιοδεία για είκοσι -20- τουριστικούς δημοσιογράφους και bloggers που σχετίζονται με τον 
τουρισμό και τα ταξίδια, και θα υλοποιηθεί σε δυο φάσεις κατά το 2015 (κάθε φάση διαρκεί 
τέσσερις -4- ημέρες με τη συμμετοχή δέκα -10- φιλοξενουμένων).  

Παραδοτέα  
5.1 Διοργάνωση ενός εργαστηρίου αρχιτεκτονικής με τη συμμετοχή 14 φοιτητών και 2 επιστημόνων 
5.2 Μια ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος 
5.4 Μια περιοδεία 20 ατόμων στο Σταυροδρόμι της Φύσης και της Ιστορίας σε δυο φάσεις (κάθε 
φάση με 10 άτομα). 
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Β.4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
 

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου Μήνας Παράδοσης 
Προϋπολογισμός 

Με Φ.Π.Α. 
Π.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΦΕΒ 2016 17.200,00 

Π.2 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ 
– ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ NOVACI 

ΦΕΒ 2016 7.490,00 

Π.3 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 14 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

ΔΕΚ 2015 19.000,00 

Π.4 ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΔΕΚ 2015 15.000,00€ 

Π.5 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΕΚ 2015 7.200,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 65.890,00 

 

Β.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί στενά με την Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να εμπεδώσει 
τη φιλοσοφία της πράξης Living history-Living nature ΙΙ, και του ευρύτερου πλαισίου μέσα στο 
οποίο εντάσσεται. Επίσης οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας 
Αρχής, του Επιστημονικού Υπευθύνου και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου: 
- Πλήρης συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για τη δημοσιότητα που τίθενται από το 
πρόγραμμα Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 - 2013 
http://www.ipa-cbc-programme.eu/  Χρήση των επισήμων λογοτύπων του έργου όταν αυτά 
προσδιοριστούν. Τονίζεται ότι παραδοτέα τα οποία δεν τηρούν τις ελάχιστες αυτές 
προδιαγραφές δεν γίνονται αποδεκτά. 
- Τακτική και εποικοδομητική συνεργασία με τους αναδόχους για την υλοποίηση των 
υπολοίπων πακέτων δράσεων του έργου προκειμένου να τους ενημερώνει για τον δικό του 
προγραμματισμό εργασιών αλλά και να ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης των 
υπολοίπων δράσεων του έργου. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ουσιαστική και ο ανάδοχος 
δεσμεύεται να εναρμονίζει τον προγραμματισμό εργασιών του σε συμφωνία με άλλους 
αναδόχους μετά και από υπόδειξη της υπηρεσίας. 
- Προγραμματισμός και παρακολούθηση των εργασιών που έχει αναλάβει, σε απόλυτη 
συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο. 
- Μεταφράσεις στην Αγγλική παραδοτέων, συμβάσεων (ανεπίσημες), διαφημιστικού υλικού και 
λοιπών εγγράφων του έργου όπου και αν απαιτείται. 
- Όλα τα παραδοτέα που θα δημιουργηθούν με ψηφιακό μέσο (π.χ. αφίσες  κλπ) θα 
παραδίδονται και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. αρχεία psd, dwg κ.ο.κ.)  
-Προβλέπεται ενεργή εμπλοκή των social media σε όλες τις δράσεις του έργου. 
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-Όλα τα παραδοτέα θα τηρούν υψηλά αισθητικά κριτήρια. Ο Δήμος Αλμωπίας δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στο εικαστικό κομμάτι και έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί υπηρεσίες που δεν έχουν την 
αμεσότητα και το υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα που απαιτούνται. 
 
Α. Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης: 
Στόχος των υπηρεσιών ευαισθητοποίησης είναι η υλοποίηση προγράμματος δράσεων 
προώθησης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες θα αποσκοπούν στην 
κοινοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου σε όσο το δυνατό μεγαλύτερες 
ομάδες ατόμων/πολιτών. Με τις προωθητικές αυτές δράσεις επιδιώκεται να αυξηθεί το 
ποσοστό των πολιτών που θα είναι ενημερωμένοι για τις βελτιωμένες υπηρεσίες που τους 
παρέχονται μέσω της υλοποίησης του έργου.  
Οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης οφείλουν να είναι υψηλής ποιότητας (τόσο σε επίπεδο 
υλικότητας όσο και περιεχομένου), άμεσες και κατανοητές και να μεταδίδουν άμεσα το 
χαρακτήρα του προγράμματος και ειδικότερα της πράξης προς υλοποίηση. Στόχος είναι οι ίδιες 
οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης να λειτουργούν ως διαφήμιση της πράξης συνιστώντας ένα 
καλλιτεχνικό προϊόν με υψηλές προδιαγραφές.  
Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης είναι κατ’ ελάχιστον οι δράσεις του WP2, όπως έχουν περιγραφεί. 
Ο ανάδοχος καλείται να κάνει χρήση κάθε πρόσφορου μέσου για την προσέλκυση κοινού στις 
ενέργειες δημοσιότητας και δικτύωσης.  Υποχρέωση του ανάδοχου είναι η εφαρμογή του 
εγχειριδίου Information and Publicity Guidelines for Greek Project Partners, όπως βρίσκεται 
αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.ipa-cbc-programme.eu  
 
Β.Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Πιλοτικής Λειτουργίας 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου 
Αλμωπίας οκτώ ωρών σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή κινητού. Η εκπαίδευση θα 
πραγματοποιηθεί σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και 
των εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα διαμορφωθεί από κοινού ενώ οι ομάδες 
εκπαιδευομένων θα αποφασιστούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για 
χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή 
συνεργασία με τους υπεύθυνους του φορέα και θα παρέχει υποστήριξη, εάν και όποτε αυτό 
απαιτηθεί. Η υποστήριξη κατά την δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει  
Βελτιώσεις συστήματος, Επίλυση προβλημάτων, Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες, 
Διόρθωση / Διαχείριση λαθών, Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών, κ.λπ. 
Από τη συλλογή τυχόν παρατηρήσεων και εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη 
για συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος 
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές 
κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής 
λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά κατά 
την κρίση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι 
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δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος 
δοκιμαστικής λειτουργίας και καλείται ο Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους 
προβλεπόμενους από τους πίνακες συμμόρφωσης χρόνους. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε τη δυσλειτουργία ή 
βλάβη και τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η αρμόδια επιτροπή μετά από έλεγχο πιστοποιεί 
την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής λειτουργίας επιμηκύνεται 
αντίστοιχα για όσο χρόνο μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση 
της αποκατάστασής της. Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας και πριν από την 
οριστική παραλαβή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει 
επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης. 
 
Γ. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» & Συντήρησης 
Οι υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα: 
Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαμβάνουν: 
- Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) 
- Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε Εφαρμογές που έχει 
υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος 
- Τεκμηρίωση σφαλμάτων 
- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων του λογισμικού  
- Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 
Η απαίτηση εγγύηση καλής λειτουργίας για το λογισμικό είναι 1 έτος, από τη λήξη και της 
περιόδου πιλοτικής λειτουργίας του Λογισμικού, δηλαδή από την ολοκλήρωση του έργου.  
Οι υπηρεσίες συντήρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
Διασφάλιση καλής λειτουργίας του συνολικού συστήματος 
Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση 
Κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει 
τα προβλήματα εντός 2 εργάσιμων ημερών (48 ωρών) από την αναγγελία της βλάβης. Η επίλυση 
των προβλημάτων γίνεται υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών.  
Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των 
εγχειριδίων λογισμικού. 
Υπηρεσίες απομακρυσμένης Τεχνικής Υποστήριξης για την λειτουργία του Λογισμικού από 
εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου και εντός  ωραρίου λειτουργίας γραφείου.  
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ΕΡΓΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(τιμές σε ευρώ) 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 

Φ.Π.Α. 
(τιμές σε ευρώ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

(τιμές σε ευρώ) 

Υλοποίηση της πράξης 
Living history, Living nature 
II του προγράμματος IPA-

CBC Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. – 
Υπ.3 - Δράσεις 

πληροφόρησης, 
δημοσιότητας και 

ανάδειξης 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

 

Α/Α 
Τίτλος Παραδοτέου 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

επί τοις 
εκατό 

Επιμέρους 
Οικονομική 
Προσφορά 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Προϋπολογισμός χωρίς 
Φ.Π.Α. 

2.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ   13.983,74 

2.3 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ NOVACI 

 
 

6.089,43 

5.1 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

  15.447,16 

5.2 ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΙΝΗΤΟΥ 

  12.195,12 

5.4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 
20 ΑΤΟΜΩΝ  

 
 

5.853,66 

ΣΥΝΟΛΑ   53.569,11 

Το παρόν είναι σχέδιο και δεν έχει ισχύ εντύπου οικονομικής προσφοράς.  

Έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εδάφιο 

Α1.4 της παρούσης. 

Β6. ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 14PROC002508168 2014-12-29
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ΕΚΔΟΤΗΣ ................................................ 

Ημερομηνία έκδοσης ............................. 

Προς:  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ................. για ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….….. οδός …….……. αριθμός …… ΤΚ .………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ……………… 

β)……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ……………… 

γ)………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ……………… 

…….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ 
........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού) ….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 
σύμφωνα με τη με αριθμό ................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι 
το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΕΚΔΟΤΗΣ ............................................... 

Ημερομηνία έκδοσης ........................... 

Προς:  

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ................. για ευρώ ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ 
........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό ................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής 
σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 
στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

 

           (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α) 

 
01 

 

     

 
02 

 

     

 
03 

 

     

 
04 

 

     

05      

06 
      

Β9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

( Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά») 

Κατηγορίες Υπηρεσιών:  
(1) εμπειρία σε μια τουλάχιστον πράξη προγράμματος διασυνοριακής/διακρατικής συνεργασίας με προϋπολογισμό σύμβασης τουλάχιστον 65.000,00 με Φ.Π.Α. Εναλλακτικά, γίνεται 
αποδεκτή εμπειρία σε περισσότερες από μια πράξεις με τα συμβατικά τιμήματα να φτάνουν αθροιστικά στα 65.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.. 
(2) ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής προϋπολογισμού τουλάχιστον 15.000,00 με Φ.Π.Α. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η  ψηφιακή εφαρμογή είναι τμήμα έργου, η στήλη «Προϋπολογισμός Έργου» αναφέρεται μόνο στον προϋπολογισμό της ψηφιακής εφαρμογής. 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΥΝΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΟ 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

 

Β10. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά») 
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Προσωπικές Πληροφορίες  

Επώνυμο / Όνομα  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Υπηκοότητα  

Χρονολογία γέννησης  

Επαγγελματική Εμπειρία  

Χρονολογίες  

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε  

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες  

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη  

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας  

Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

Χρονολογίες  

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος  

Επωνυμία και είδος του οργανισμού που 
παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση  

Διακρίσεις/βραβεύσεις  

Ατομικές Δεξιότητες –Ικανότητες  

Μητρική γλώσσα/ Άλλες Γλώσσες  

Εμπειρία στην υλοποίηση 
αντίστοιχων έργων  

 

 Τίτλος Έργου/Φορέας Υλοποίησης / Χρόνος 
έναρξης 

 
 

Διάρκεια εργασίας/Θέση στην ομάδα έργου  
 
 
 

Β11. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

(Περιεχόμενο Φακέλου «Δικαιολογητικά») 

Το παρόν είναι πρότυπο που ακολουθείται υποχρεωτικά. Ωστόσο, είναι αποδεκτός ο πολλαπλασιασμός 
ενοτήτων για πληρέστερη απόδοση της πληροφορίας, π.χ. επαγγελματική Εμπειρία 1, επαγγελματική 
εμπειρία 2 κ.ο.κ. 
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Για τη στήλη Γ:     
1) 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που από την προσφορά οι απαιτήσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου καλύπτονται 
ακριβώς ή υπερκαλύπτονται. 
2) 80 έως 99 βαθμοί για τις περιπτώσεις που από την προσφορά δεν καλύπτονται πλήρως απαιτήσεις υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών κρίνονται ως επουσιώδεις. 
3) 1 έως 79 βαθμοί για τις περιπτώσεις που από την προσφορά υπάρχουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου του έργου. 
Διευκρίνιση: Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί 
τη βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
στοιχείων και των δύο ομάδων. 
Γενικές Παρατηρήσεις:  

Η στήλη Γ συμπληρώνεται από κάθε μέλος της επιτροπή αξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η στήλη Ε συμπληρώνονται από την επιτροπή.  
Η συνολική βαθμολογία είναι ο τελικός μέσος όρος των τελικών βαθμών όλων των μελών της επιτροπής.  

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ: 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

Α Β Γ Δ Ε = ΓxΔ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Ι.1 
Αποτύπωση του Περιβάλλοντος 
του Έργου και Περιγραφή της 

Προσέγγισής του 
 0,10  

Ι.2 Τεχνική Ανάλυση και Εξειδίκευση 
του Έργου 

 0,45  

Ι.3 
Ανάπτυξη crowd sourcing και 
social media στρατηγικής στις 
επιμέρους δράσεις του έργου 

 0,15  

ΙΙ.1 

Γενική εμπειρία και ικανότητα του 
προσφέροντος - Σχήμα Διοίκησης 

και Οργάνωσης του Έργου - 
Ικανότητα στη διαχείριση 

σχετικών με το προκηρυσσόμενο 
έργο, στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 0,20  

ΙΙ.2 

Βαθμός απασχόλησης και 
καταλληλότητα της Ομάδας Έργου 

/Ικανότητα ανταπόκρισης της 
Ομάδας Έργου στις απαιτήσεις 

του έργου 

 0,10  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ)  

Β12. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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Β13. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:  

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:   

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’:   

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’:   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = ΑΘΡΟΙΣΜΑ/3  
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Β14. ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:  
Α/Α=i=………. 

 

ΤΥΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: :     Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

   

Βi η συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς της Προσφοράς i  

Κi η συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς της Προσφοράς i  

Βmax 
η μέγιστη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς επί του 

συνόλου των Προσφορών 
 

Kmin 
η μικρότερη τιμή οικονομικής προσφοράς επί του συνόλου  

των Προσφορών 
 

Λi συνολική βαθμολογία της Προσφοράς i  

 
- Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

- Σε περίπτωση που περισσότερες της μίας Προσφορές λάβουν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, ως πλέον 

συμφέρουσα προκρίνεται η Προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
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Β15. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α 

Περιγραφή 
Τμήματος Έργου 

που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος 

προτίθεται να 
αναθέσει σε 
υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Εταιρίας 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 
ομάδα 
έργου 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

(%) 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

01       

02       

03       

04       

Για τα συνημμένα, βλέπε Α2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 

Β16. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α 

Περιγραφή Τμήματος 
Έργου που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει σε εξωτερικό 

συνεργάτη 

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην 
ομάδα έργου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

01     

02     

03     

04     

Για τα συνημμένα, βλέπε Α2.5 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 
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Β17. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α. : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
Φ.Π.Α.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

 
Η ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013».  
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑ 75%  
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 25%. 

 
Στο Δήμο Αλμωπίας, σήμερα ΧΧ/ΧΧ/2015, ημέρα ΧΧΧΧΧ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1) Ο Δήμος Αλμωπίας νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο αυτού κ. Μπίνο Δημήτριο, 
εφεξής “Αναθέτουσα Αρχή”, 
2) Ο/Η …………… που εδρεύει στην οδό ……….., Τ.Κ. ………, ………… με Α.Φ.Μ. …….. και Δ.Ο.Υ. . 
……………, εφεξής “Ανάδοχος” 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
2. την υπ’ αριθμ.2 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 2037/11-1-2007) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα την «Εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.3463/2006», 

3. τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αριδαία, ΧΧ   ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ   2015 
Αριθμ.Πρωτ.: ΧΧΧΧ      

Ταχ. Δ/νση    : Πλατεία Αγγελή Γάτσου 
Ταχ. Κώδικας: 584 00 Αριδαία 
Τηλέφωνο     : 2384350212     
FAX: 2384350213 

e-mail: tech@0598.syzefxis.gov.gr 

  

 
ΣΥΜΒΑΣΗ  

Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος 
IPA-CBC Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας– 

Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης 
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4. τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», 

5. των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις», 

6. τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α'247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

7. τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»,  

8. την υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521/10 (ΦΕΚ 415Β/12-4-2010) Υπουργική Απόφαση «Διαχείριση 
Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ”Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία”, 

9. τους  Οδηγούς  Διαχείρισης  και  Πληροφόρησης  –  Δημοσιότητας  του  Διασυνοριακού 
Προγράμματος IPA Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-
2013 όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.ipa-cbc-programme.eu 

10. την εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής (Application Form) της Πράξης «Living history, Living 
nature II», 

11. Την υπ’ αριθμ. 301287/ΜΑ4136/25.07.2014 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013, 

12. τη χρηματοδότηση του Δήμου Αλμωπίας από τη ΣΑΕΠ 2014ΕΠ30880035, 
13. την Απόφαση 185/2014 του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  την  οποία έγινε η αποδοχή της 

απόφασης ένταξης, των ειδικών όρων του Συμφώνου Χρηματοδότησης, εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για υπογραφή του και εγγραφή της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του 
Δήμου,  

14. τη Σύμβαση (Subsidy Contract) με Αριθμό P3-002-2014 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας 2007 – 2013) και του Δήμου Αλμωπίας  

15. υπ’ αριθμό 241/2014  Απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας 
(Προϊσταμένης  Αρχής),  με  την  οποία έγινε η ψήφιση της σχετικής πίστωσης και εγκρίθηκε 
η υπ’ αριθμ. 34895/29-12-2014 Διακήρυξη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

16. τα πρακτικά του διαγωνισμού και αφορούν στην επιλογή αναδόχου του υποέργου ΙΙΙ, 
καθώς και την προσφορά του αναδόχου, 

17. την με αριθμό ΧΧ/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με την 
οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, 

 
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 
Άρθρο 1: Αντικείμενο της συνολικής πράξης 

Η Αναθέτουσα Αρχή λειτουργεί ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο “Living history-Living nature ΙΙ” 
ως ο μοναδικός έλληνας εταίρος. Αντικείμενο της πράξης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων στα 
πλαίσια της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής κληρονομιάς με 
στόχο την προώθηση και ανάδειξη των ενοποιημένων σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου 
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Αλμωπίας υπό ένα κοινό πλαίσιο παράλληλων δράσεων με το Δήμο Novaci της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. 

 
Άρθρο 2: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει δράσεις από τα WP2. Πληροφόρηση και 
Δημοσιότητα, και WP5. Διασταυρώσεις ιστορίας και φύσης – Τα σημεία ενδιαφέροντος στο 
inbound marketing (εισερχόμενο marketing). 
Δράση 2.1 : Δραστηριότητες διάδοσης  
Δράση 2.3 : Διοργάνωση ημερίδας λήξης στην Αλμωπία και συμμετοχή στην ημερίδα του Novaci 
Δράση 5.1 : Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας  
Δράση 5.2 : Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος  
Δράση 5.4 : Περιοδεία στο σταυροδρόμι της φύσης και της ιστορίας για crowd sourcing. 
Αναλυτικά, οι δράσεις παρουσιάζονται στην υπ’ αριθμ. 34895/29-12-2014 Διακήρυξη και την 
τεχνική προσφορά του αναδόχου.  
 

Άρθρο 3: Παραδοτέα στοιχεία 
Δράση 2.1 : Αναπαραγωγή του πακέτου επικοινωνίας, παραγωγή πληροφοριακού υλικού (3.000 
φυλλάδια, 2.000 cd-roms, 10 banners), 5 καταχωρήσεις σε Μ.Μ.Ε., 5 newsletters, 1000 art-
calendars,  διάδοσης  
Δράση 2.3 : Διοργάνωση μιας ημερίδας λήξης στην Αλμωπία και συμμετοχή στην ημερίδα του 
Novaci 
Δράση 5.1 : Διοργάνωση ενός εργαστηρίου αρχιτεκτονικής με συμμετοχή 14 φοιτητών και 2 
επιστημόνων 
Δράση 5.2 : Μια ψηφιακή εφαρμογή κινητού.   
Δράση 5.4 : Διοργάνωση μιας περιοδείας 20 ατόμων σε δυο φάσεις (κάθε φάση με 10 άτομα). 
Αναλυτικά, τα παραδοτέα περιγράφονται στη σχετική Διακήρυξη.  

 
Άρθρο 4 : Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης. 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι την 6η Φεβρουαρίου 
2016. 
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μετά από συμφωνία με τη Διαχειριστική Αρχή, χωρίς μεταβολή 
στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  
Τα παραδοτέα θα παραδίδονται στην αναθέτουσα αρχή με διαβιβαστικό, το οποίο θα 
πρωτοκολλείται εγκαίρως. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης θα πιστοποιεί την έγκαιρη παράδοση.  
Ακολουθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου. 
 

Α/Α ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 

WP2 Πληροφόρηση και Ενημέρωση   

2.1 Δραστηριότητες Διάδοσης 
Υπογραφή της 
σύμβασης 

06 Φεβρουαρίου 2016 

2.3 
Διοργάνωση Ημερίδας λήξης στην Αλμωπία και 
συμμετοχή στην ημερίδα του Νόβατσι.  

07 Δεκεμβρίου 2015 06 Φεβρουαρίου 2016 
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Άρθρο 5 : Αμοιβή 

Ως αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται η προσφορά του τελευταίου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
ήτοι ΧΧΧΧΧΧ Χιλιάδες ΧΧΧΧΧΧΧ Ευρώ και ΧΧΧΧΧ λεπτά (ΧΧ.ΧΧΧΧ,ΧΧ €). Στο ποσό αυτό 
συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι φόροι και τα βάρη που βαρύνουν τον ανάδοχο. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
 

Άρθρο 6: Τρόπος καταβολής αμοιβής 

 
€ = ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  

WP5 
Διασταυρώσεις ιστορίας και φύσης – Τα 
σημεία ενδιαφέροντος στο inbound marketing 

  

5.1 
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα 
σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας 

06 Δεκεμβρίου2015 

5.2 
Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους 
ενδιαφέροντος 

06 Σεπτεμβρίου 2015 

5.4 
Περιοδεία στο σταυροδρόμι της φύσης και της 
ιστορίας για crowd sourcing 

Υπογραφή της 
σύμβασης 

06 Δεκεμβρίου2015 

2015 2016 
Α/Α ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΔΡΑΣΗ 

Πλήθος 
Τιμολ. 

Παράδοση 
έως 

Τιμή έκαστου 
τιμολογίου ΙΟΥΛ ΣΕΠ ΔΕΚ ΦΕΒ 

WP2 
Πληροφόρηση και 
Ενημέρωση 

       

2.1 
Δραστηριότητες 
Διάδοσης 

3 06 ΦΕΒΡ 16 
Χ.ΧΧΧ,ΧΧ/ 
Χ.ΧΧΧ,ΧΧ/ 
Χ.ΧΧΧ,ΧΧ 

€ €  € 

2.3 

Διοργάνωση Ημερίδας 
λήξης στην Αλμωπία και 
συμμετοχή στην 
ημερίδα του Νόβατσι.  

1 06 ΦΕΒΡ 16 Χ.ΧΧΧ,ΧΧ    € 

WP5 

Διασταυρώσεις ιστορίας 
και φύσης – Τα σημεία 
ενδιαφέροντος στο 
inbound marketing 

       

5.1 

Καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες για τα 
σταυροδρόμια της 
φύσης και της ιστορίας 

1 06 ΔΕΚ 15 ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ   €  

5.2 
Ψηφιακή εφαρμογή 
κινητού για τους τόπους 
ενδιαφέροντος 

1 06 ΣΕΠ 15 ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ  €   

5.4 

Περιοδεία στο 
σταυροδρόμι της φύσης 
και της ιστορίας για 
crowd sourcing 

2 06 ΔΕΚ 15 Χ.ΧΧΧ,ΧΧ/Χ.ΧΧΧ,ΧΧ €  €  
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Σε περίπτωση που οι δράσεις παραδοθούν και παραληφθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, η 
πληρωμή του αναδόχου μπορεί να γίνει επίσης νωρίτερα. 
 
Τα μόνα παραδοτέα που παραδίδονται σε φάσεις είναι τα παραδοτέα των δράσεων 2.1 και 5.4.  
Η παράδοση τους θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω χρονικό προγραμματισμό: 
Δράση  2.1 Υπηρεσίες διάδοσης 
 A Φάση: 500 αφίσες 35Χ50, 1000 folders, 200 σακίδια, 1000 φάκελοι προπληρωμένου τέλους, 

1000 φυλλάδια, 4 banners, 1 καταχώρηση σε ΜΜΕ, 1 newsletter, 500 art-calendars. 
 B Φάση: 500 αφίσες 35Χ50, 500 folders, 1000 φυλλάδια, 1000 cd-roms, 3 banners, 2 

newsletters. 
 Γ Φάση: Παράδοση 500 αφισών 50Χ70, 500 folders, 1000 φυλλάδια, 1000 cd-roms, 3 banners, 2 

newsletters, 500 art-calendars. 
Δράση 5.4 Περιοδεία στο σταυροδρόμι της φύσης και της ιστορίας για crowd sourcing 
 Α φάση Περιοδεία των πρώτων 10 δημοσιογράφων/bloggers . 
 Β Φάση Περιοδεία των υπόλοιπων 10 δημοσιογράφων/bloggers. 
 
Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  
Σε ουδεμία περίπτωση, η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα 
έχει παραληφθεί. Η δαπάνη του έργου όπως αυτό θα αναφέρεται με την υπογραφή της σύμβασης, 
θα βαρύνει τον ΚΑ 02.15.6474.0003 προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Δήμου 
Αλμωπίας, τυχόν μη ολοκλήρωση της δημοπράτησης της ανωτέρω εργασίας στο τρέχον 
έτος, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2015 με σχετική απόφαση αναμόρφωσης  ως 
συνεχιζόμενο. 
 

Άρθρο 7: Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, για την τήρηση των 
όρων της σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισμένα 
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και 
έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Το ύψος της εγγύησης 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (αφαιρούμενης 
της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά την δημοπρασία), δηλαδή ανέρχεται στο ποσό των ΧΧΧΧ 
χιλιάδων ευρώ (ΧΧΧΧΧ,00 €). Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική 
παραλαβή του συνόλου του έργου. 
 

Άρθρο 8: Επίβλεψη- Έλεγχος - Παραλαβή 
Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους εργασιών και του 
συνόλου του Έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά Πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής των Παραδοτέων του Έργου, τα οποία θα συνυπογράφονται από την εκάστοτε 
ορισμένη επιτροπή του Π.Δ.28/1980.  
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Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του από την έδρα του. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου του, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις.  
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει επαγγελματικά πρότυπα και απόρρητο στη διαχείριση και την 
προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που θα έλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Επιπροσθέτως δεσμεύεται να μην κρατήσει στεγανά πληροφόρησης από 
τον Εργοδότη. 
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άπλετη παροχή στοιχείων προς την Υπηρεσία, όταν του 
ζητηθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών. 

 
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να παρέχει όλα τα μέσα και στοιχεία τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας, καθώς και να καταβάλει στον ανάδοχο 
την ανάλογη αμοιβή, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του έργου.  
 

Άρθρο 11: Καταγγελία της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 
681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις 
υποχρεώσεις του (όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον Ανάδοχο κανενός ποσού, εκτός του ποσού που 
αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν, ύστερα από βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

 
Άρθρο 12: Επίλυση διαφορών 
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε 
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, προβλέπεται προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς 
ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 

 
Άρθρο 13: Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της 
παρούσας. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίγραφα (ένα για το κάθε μέρος), αναγνώσθηκε 
και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

              Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ                                                                             Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 
       ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                         
             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                           ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧ 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
 
 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΘΕΣΗ: ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΤTY:  85/2014 
 

 

 

 

 

Υλοποίηση της πράξης Living history, Living nature II του προγράμματος 
IPA-CBC Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. – 

Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, δημοσιότητας και ανάδειξης 
 

 
 

 
 
 

Προϋπολογισμός: 65.890,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
 

Κωδικός Έργου στο Π.Δ.Ε.: 2014ΕΠ30880035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Living history, Living nature II» με ακρωνύμιο Lhi-
Lna II. Σχετική είναι η Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No P3-002-2014, που υπογράφηκε 
στις 07/11/2014.  
Τόσο η συνολική πράξη όσο και το συγκεκριμένο έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 06/02/2016 
διαρκώντας 15 μήνες από την Υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης, εκτός εάν κοινοποιηθεί 
τροποποίηση αυτής και παράταση του, η οποία δε θα συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αύξηση της 
συμβατικής αμοιβής. 
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε 
χιλιάδων και οκτακόσια ενενήντα ευρώ (65.890,00 €) μαζί με το ΦΠΑ, προέρχεται από την ΣΑΕ 
2014ΕΠ30880035 (657ΨΦ-ΨΥΛ) και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.15.6474.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αλμωπίας . 
 
Οι ειδικότερες δράσεις του παρόντος έργου είναι οι 2.1, 2.3, 5.1, 5.2 και 5.4, και αναλύονται στη συνέχεια, 
με σαφή αναφορά στα παραδοτέα και τον προϋπολογισμό κάθε δράσης. Η δημιουργία των 
προδιαγραφόμενων παραδοτέων επισημαίνεται ως ελάχιστη απαίτηση. 
 
Δράση 2.1 : Δραστηριότητες διάδοσης / Dissemination activities 

Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας, οι οποίες αποσκοπούν στην 
προώθηση, την προβολή και την κοινοποίηση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου σε όσο το 
δυνατό μεγαλύτερες ομάδες ατόμων/πολιτών. Το υλικό πληροφόρησης παραδίδεται στα γραφεία του 
Δήμου Αλμωπίας, και εάν χρειαστεί, διανέμεται στους πολίτες και αποστέλλεται σε  φορείς με ευθύνη και 
έξοδα του αναδόχου (συμπεριλαμβάνεται η διανομή, η ταχυδρομική αποστολή και η ανάρτηση του υλικού 
σε επιλεγμένα σημεία). Το υλικό θα αλλάξει τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του έργου.  
Η δράση αναλύεται στις παρακάτω επιμέρους δράσεις: 
Αναπαραγωγή του πακέτου επικοινωνίας:  
Το Πακέτο Επικοινωνίας προετοιμάζεται από τον εταίρο στα αγγλικά και τα ελληνικά, και παραδίδεται 
στο Δήμο Αλμωπίας έτοιμο για αναπαραγωγή. Περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 
- Εκτύπωση 1000 αφισών διπλής όψης σε τετραχρωμία 35X50 και 500 αφισών 50Χ70. 
- 2000 folders σε τετραχρωμία. Μέσα σε κάθε φάκελο πρέπει να περιλαμβάνονται μολύβι με το 
ακρωνύμιο του έργου και την ευρωπαϊκή σημαία, και μπλοκ σημειώσεων 50φύλλων με τα λογότυπα του 
έργου και του προγράμματος. Ο φάκελος θα διανεμηθεί εμπλουτισμένος με πληροφοριακό υλικό του 
έργου και 100 τεμάχια του θα σταλούν ταχυδρομικώς σε επιλεγμένες διευθύνσεις για μεγιστοποίηση της 
διάδοσης του έργου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλα τα ανωτέρω.  
- 200 τσάντες πλάτης τύπου back bag με αναφορά στο λογότυπου του προγράμματος, το σλόγκαν και 
την ιστοσελίδα, με σκοπό να δοθούν σε επιλεγμένους επισκέπτες.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ T.Τ.Υ.:  85/2014 
 

Τίτλος: 
Υπηρεσίες στα πλαίσια της πράξης 
Υλοποίηση της πράξης Living history, 
Living nature II του προγράμματος 
IPA-CBC Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. – 

Υπ.3-Δράσεις πληροφόρησης, 
δημοσιότητας και ανάδειξης 
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- 1000 φάκελοι προπληρωμένου τέλους 22,9Χ11,4 εσωτερικού χωρίς παράθυρο, με το λογότυπο της 
πράξης, την ιστοσελίδα και την ευρωπαϊκή σημαία.  
Παραγωγή του πληροφοριακού υλικού:  
- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την παραγωγή 3.000 φυλλαδίων με υλικό παρουσίασης του έργου 
(στόχοι, εταιρικό σχήμα, αναμενόμενα αποτελέσματα, πακέτα εργασίας) καθώς και φωτογραφίες. 
Επισημαίνεται ότι είναι ευθύνη του αναδόχου να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει το υλικό στην 
αναθέτουσα αρχή η οποία θα επιλέξει την τελική μορφή των φυλλαδίων. Η μορφή αυτή θα αλλάξει τρεις 
φορές και θα προσαρμόζεται στην πορεία του έργου, για αυτό τα φυλλάδια θα τυπωθούν σε τρεις φάσεις.  
- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σχεδίαση και παραγωγή 2.000 ενημερωτικών cd-rom (700mb) με 
εκτύπωση ροζέτας, τα οποία θα περιλαμβάνουν παρουσίαση των σταδίων υλοποίησης του έργου, τους 
ειδικούς στόχους του και ειδικές αναφορές στα παραδοτέα του. 
- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σχεδίαση 5 τετράχρωμων banners τα οποία θα φέρουν τα 
λογότυπα και τα σλόγκαν του έργου και του Προγράμματος, καθώς και βασικές πληροφορίες για το έργο 
(εταιρικό σχήμα, κύριες δράσεις κ.λπ.). Τα banners θα τοποθετούνται στους χώρους οργάνωσης των 
δράσεων δημοσιότητας του έργου. Προβλέπεται εκτύπωση μιας όψης, μηχανισμός roller up με βέργες 
στήριξης και κορδόνι ανάρτησης. Επίσης, προβλέπονται 5 ψηφιακά τετράχρωμα banners, τα οποία θα 
φιλοξενηθούν σε τοπικούς ιστότοπους κατά τη διάρκεια υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων. 
Ενημερωτικές καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (press releases).  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για πέντε ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και έγχρωμο οπτικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες ή banners).   
Δημιουργία και διάδοση κατά ελάχιστον πέντε ενημερωτικών επιστολών (newsletters) - 1 ανά 
τρίμηνο). 
Παράγεται σε ψηφιακή μορφή για αποστολή μέσω e-mail και σε έντυπη μορφή Α5 έγχρωμου δίπτυχου 
(ανάπτυγμα Α4), ως δισέλιδο ενημερωτικό έντυπο. Κάθε newsletter τυπώνεται σε 500 αντίτυπα.  
Δημιουργία ενός art-calendar για τα έτη 2015 και 2016 για την προώθηση του έργου 
Εβδομαδιαίο ή ημερήσιο ημερολόγιο – ατζέντα σε τετραχρωμία με ενσωματωμένη πληροφορία για το 
έργο. Mέγεθος τουλάχιστον Α5, με ενσωματωμένες τουλάχιστον 50 σελίδες με οπτικό υλικό από το έργο. 
Σκληρό εξώφυλλο 2 mm, κολλητή βιβλιοθεσία (όχι σπιράλ).Περιλαμβάνεται το δημιουργικό εις διπλούν 
(500 αντίτυπα για το 2015 και 500 για το 2016). 
 
Λεπτομέρειες όλης της δράσης ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (3.000 ΦΥΛΛΑΔΙΑ, 2.000 CDS, 10 BANNERS), 5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ Μ.Μ.Ε., 5 NEWSLETTERS, 1000 ART-CALENDARS. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 17.200,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 06/02/2016 
 
 
Δράση 2.3 : Διοργάνωση ημερίδας λήξης στην Αλμωπία και συμμετοχή στην ημερίδα του Novaci / 
Close out open conferences 

Διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας ανοιχτής στο κοινό, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων 
του έργου και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, των τοπικών κοινοτήτων και 
φορέων. Η ημερίδα θα έχει απολογιστικό και εξωστρεφή χαρακτήρα. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των 
εταίρων και από τις δύο χώρες καθώς και εμπλεκόμενοι σε θέματα πολιτισμού και φύσης φορείς (π.χ. 
πολιτιστικοί σύλλογοι, ορειβατικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι εφοριών αρχαιοτήτων, εκπρόσωποι 
τουριστικών φορέων κλπ.). Ο αριθμός των προβλεπόμενων συμμετεχόντων είναι τα 150 άτομα.  
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Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον: 
- Συνολικός σχεδιασμός και οργάνωση της ημερίδας (συμμετέχοντες, πρόγραμμα, παρουσιάσεις). 
- Προβολή της ημερίδας: δημιουργία και ανάρτηση 50 αφισών, αποστολή 150 προσκλήσεων, 3 
καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο & 1 σε μέσο εθνικής εμβέλειας. 
- Ενοικίαση ειδικής αίθουσας για 1 ημέρα. 
- Παροχή του απαραίτητου οπτικουακουστικού εξοπλισμού (κατ’ ελάχιστο μικροφωνική εγκατάσταση, 
προτζέκτορας, λάπτοπ). 
- Τεχνική γραμματειακή υποστήριξη (κατ’ ελάχιστον δυο άτομα). 
- Πλήρης φάκελος συμμετεχόντων σε 150 τεμαχια (folder, στυλό με το όνομα του έργου, μπλοκ 
σημειώσεων, διαφημιστικό usb-stick, κονκάρδα συμμετοχής). 
- Διερμηνεία από τα ελληνικά προς τα αγγλικά και το αντίθετο. 
- Διερμηνεία από την επίσημη γλώσσα των εταίρων προς τα ελληνικά και το αντίθετο. 
- Παροχή πλήρων υπηρεσιών εστίασης (catering) για welcome coffee, coffee break και πλήρες γεύμα. 
- Βιντεοσκόπηση και πλήρης φωτογραφική κάλυψη. 
- Στοιχειοθεσία σε Η/Υ των πρακτικών της ημερίδας και αναπαραγωγή σε 150 αντίτυπα στα ελληνικά και 
αγγλικά, συνοδεία cd με τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφηση.  
Η εύρεση του κατάλληλου χώρου, η γραμματειακή υποστήριξη, η παρουσία εννέα εξειδικευμένων 
ομιλητών-επισκεπτών, η σύνταξη υλικού παρουσιάσεων, η παρουσία εποπτικού υλικού, η τήρηση 
πρακτικών, η δημοσιότητα και γενικά κάθε ενέργεια ή υλικό που απαιτείται για την διοργάνωση μιας 
επιτυχούς από τεχνικής πλευράς εκδήλωσης αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου.  
Στη δράση περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής (1 διανυκτέρευση) της ομάδας έργου 
στην αντίστοιχη ημερίδα στο Novaci.  
Αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδιασμού για την διοργάνωση του συνεδρίου καθώς και 
πρόταση με τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει ο ανάδοχος για την προσέλκυση κοινού και την επιτυχία 
των συνεδρίων, πρέπει να συνοδεύει την τεχνική προσφορά. 
Σημειώνεται ότι για όλα τα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 2, θα ακολουθούν του κανόνες 
Δημοσιότητας του Προγράμματος, όπως αναφέρονται στο Information & Publicity Guide for Greek 
partners διαθέσιμο στο: 
http://www.ipa-cbc-programme.eu/images/news/18_01_2013/news18012013a1.pdf 
 
Λεπτομέρειες της δράσης ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ NOVACI  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 7.490,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 06/12/2015 ΕΩΣ 07/02/2016 
 
 
Δράση 5.1 : Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα σταυροδρόμια της φύσης και της ιστορίας / Art 
activities for the crossroads of nature and history  

Η δράση αναφέρεται στην υλοποίηση ενός εργαστηρίου με 14 φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών (9 
έλληνες και 5 από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), οι οποίοι θα μελετήσουν και 
θα προτείνουν τρόπους αναζωογόνησης των επιλεγμένων τόπων με μικρής κλίμακας παρεμβάσεις. Δυο 
επισκέπτες ειδικοί επιστήμονες θα φιλοξενηθούν για την καθοδήγηση (mentoring) των φοιτητών. Το 
τελικό υλικό θα συγκεντρωθεί από το Δήμο Αλμωπίας για περαιτέρω επεξεργασία. Το επταήμερο 
εργαστήριο θα προσθέσει αξία στους τόπους μέσω του crowndsourcing, αφού θα καλυφθεί πλήρως από 
social media. Κατ’ ελάχιστον προβλέπονται: 
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- Δημιουργία και αποστολή πρόσκλησης και έγχρωμης αφίσας 50Χ70 προς τις Αρχιτεκτονικές Σχολές και 
Ινστιτούτα των δυο χωρών. 
- Μετακίνηση των 5 φοιτητών από τη χώρα-εταίρο προς την Αλμωπία και αντιθέτως,  μετακίνηση των 9 
Ελλήνων φοιτητών από τη Θεσσαλονίκη και αντιθέτως, μετακίνηση των 2 ειδικών επιστημόνων από/προς 
την Αλμωπία. 
- Διαμονή σε ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων και πλήρης σίτιση. 
- Ενοικίαση οχήματος για διήμερη περιοδεία στους τόπους ενδιαφέροντος και ενοικίαση εργαστηρίου.   
- Αναλώσιμα υλικά αρχιτεκτονικής δημιουργίας και εκτυπώσεις. 
- Κατασκευή τεσσάρων μακετών των προτεινόμενων παρεμβάσεων σε κλίμακα 1:1. 
- Ενοικίαση ψηφιακού εξοπλισμού της αίθουσας (1 laptop, 1 projector, 1 set ηχεία).  
- Ημερήσια Βιντεοσκόπηση, φωτογραφική κάλυψη και ενημέρωση social media με βίντεο, φωτογραφίες, 
συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. 
- Διερμηνεία από τη γλώσσα του εταίρου στα ελληνικά για επτά μέρες.  
 
Λεπτομέρειες της δράσης ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
14 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 19.000,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07/12/2014-06/12/2015 
 

Δράση 5.2 : Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους τόπους ενδιαφέροντος / Mobile application of 
points of interest 
Η δράση αναφέρεται στη δημιουργία μιας κινητής εφαρμογής GPRS η οποία θα χαρτογραφεί μονοπάτια 
της Αλμωπίας και ιστορικούς τόπους των θεματικών διαδρομών μέσω internet mapping, 
συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία και από το έργο Lhi-Lna I. Θα δίνεται η δυνατότητα για πληροφόρηση 
μέσω crowd sourcing για κάθε μέρος που θα δίνεται από/προς το κοινό.  
Η δράση αναλύεται σε δυο μέρη: 
 
Α. Καταγραφή μονοπατιών με GPS: 
 

Α/Α Όρος Αφετηρία/ 
Υψόμετρο 

Τερματισμός/ 
Υψόμετρο Περιγραφή Μήκος  

(~ χλμ.) 

01 Πάικο Θεοδωράκι /420 Μετερίζι /1599 Από ορεινό δρόμο, 
κορυφογραμμή 15 

02 Πάικο Πρόδρομος /249 Λέσκοβο (Τρία 
Έλατα) /1050 

Από αγροτικό δρόμο,  
μονοπάτι 5,5 

03 Τζένα Νότια / 580 Μεγάλη Τζένα /2182 Από μονοπάτι στο δάσος 9/10,5 

04 Πίνοβο Θηριόπετρα / 287 Μύτη/ 2073 
Κορφούλα /2156 

Από μονοπάτι μέσω της θέσης 
Καλύβια Λέφα 14/16 

05 Πίνοβο Πευκωτό/ 185 Παλαιό Πευκωτό/700 Από μονοπάτι μέσα στο 
φαράγγι 2,5 
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06 Βόρας Άνω Γαρέφι/ 190 Γκόλο Μπίλο 
(Γυμνό)/1409 

Από δασικό δρόμο, μονοπάτι 
στο δάσος, κορυφογραμμή 10 

07 Βόρας Πρόμαχοι / 290 Κουκουρού/1340 Από μονοπάτι στο φαράγγι/ 
δάσος 7,5 

08 Βόρας Πρόμαχοι / 290 Πέτερνικ/1750 Από δασικό δρόμο, μονοπάτι 15 

09 Βόρας Λουτρά Πόζαρ / 446
Άνω Λουτράκι /600 Σοκόλ/1827 Από δασικό δρόμο, μονοπάτι 11 

10 Βόρας Λουτρά Πόζαρ /446 
 Άνω Λουτράκι/600 

Ντόμπρο Πόλε / 1750 
Κράβιτσα/1772 Από δασικό δρόμο 14 

11 Βόρας Λουτρά Πόζαρ /446 Μπουρίκα/1688 Από μονοπάτι στην κόψη 8 

12 Βόρας Λουτρά Πόζαρ/ 446 φαράγγι Ράμνομπορ Από το φαράγγι του 
Ράμνομπορ 15 

 
Β. Δημιουργία και ανάρτηση της κινητής εφαρμογής (mobile application), η οποία θα συμπεριλάβει την 
πληροφορία του Α σταδίου, καθώς και τα σημεία ενδιαφέροντος της πράξης Lhi-Lna (Roads of Living 
History, Roads of Living Nature, Crossroads of History and Nature). Η εφαρμογή θα ακολουθεί τα διεθνή 
standards και θα είναι ελεύθερη για download μέσω διαδικτύου με υποστήριξη κοινών πλατφορμών 
(Android, IOS τουλάχιστον). Προτεινόμενες λειτουργίες: Touch events control, Δυναμικός χάρτης με 
χρήση συνδυασμού GIS συντεταγμένων με έξυπνα φίλτρα, GPS λειτουργίες για real - time πλοήγηση του 
χρήστη στο σημείο ενδιαφέροντός του, In app μηχανισμός για εύκολη σύνδεση με τα δημοφιλέστερα 
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, tweeter κ.α.) και δυνατότητα post κάθε σημείου ενδιαφέροντος 
ξεχωριστά.  
Επισημαίνεται ότι θα ακολουθηθούν όλοι οι κανόνες προσβασιμότητας (Web Content Accessibility 
Guidelines) υιοθετώντας έτσι την αρχή «Σχεδιάζοντας για όλους» και εντάσσοντας τις προϋποθέσεις και 
τους όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, προκειμένου οι ψηφιακές 
υπηρεσίες να επιτύχουν το μέγιστο βαθμό προσαρμογής στις ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, 
θα πρέπει να αναπτυχθούν λαμβάνοντας υπόψη τις Οδηγίες Προσβασιμότητας του Παγκοσμίου Ιστού 2.0 
(W3C WCAG 2.0), με προτεινόμενο τον ανώτατο βαθμό συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ). Οι εναλλακτικές 
ψηφιακές μορφές των οποίων θα υποστηρίζεται η παραγωγή και η διάθεση, για την εξυπηρέτηση των 
ΑΜΕΑ, είναι το απλό κείμενο (plain text), το μορφοποιημένο περιεχόμενο (accessible markup), το 
μορφοποιημένο περιεχόμενο PDF, η μεγαλογράμματη γραφή και η ηχητική απόδοση με ηχογράφηση. 
 
Λεπτομέρειες της ψηφιακής εφαρμογής ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 15.000,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07/12/2014-06/09/2015 
 

Δράση 5.4 : Περιοδεία στο σταυροδρόμι της φύσης και της ιστορίας για crowd sourcing / Living 
history – living nature crossroad tours for crowd sourcing 

Η δράση αναφέρεται σε μια περιοδεία που στοχεύει να ενεργοποιήσει το crowd sourcing και να το 
ενδυναμώσει, με σκοπό τον εμπλουτισμό των τόπων. Η περιοδεία απευθύνεται σε είκοσι -20- 
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τουριστικούς δημοσιογράφους και bloggers που σχετίζονται με τον τουρισμό και τα ταξίδια, και θα 
υλοποιηθεί σε δυο φάσεις κατά το 2015 (κάθε φάση διαρκεί τέσσερις -4- ημέρες με τη συμμετοχή δέκα -
10- φιλοξενουμένων). Οι επισκέπτες θα καλύψουν την περιοδεία με public/social media, αναρτώντας 
σχόλια στην ιστοσελίδα και δημιουργώντας μια πολύτιμη δεξαμενή σκέψης για περαιτέρω εξέλιξη του 
Σταυροδρομιού της φύσης και της ιστορίας. Το crowd sourcing θα υποστηρίζεται σε μηνιαία βάση με 
άρθρα των φιλοξενούμενων σε σελίδες στα social media που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στο crowd 
funding των τόπων. Περιλαμβάνονται:  
-Μετακίνηση των δημοσιογράφων και bloggers από τη χώρα-εταίρο προς την Αλμωπία. 
-Διαμονή σε ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων και πλήρης διατροφή.  
-Ενοικίαση οχήματος ή οχημάτων για τις δυο περιοδείες (έκαστη με 10 φιλοξενούμενους), τα οποία την 
πρώτη και τελευταία ημέρα θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά των Ελλήνων από/προς τη 
Θεσσαλονίκη.  
 
Λεπτομέρειες ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕA: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) : 7.200,00 ΕΥΡΩ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7/12/2014-06/12/2015 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αριδαία,  17/11/2014 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 

 
Αριδαία,  17/11/2014 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
           ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.  
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Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
                                                                                                   

                                                                                 Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.   53.569,11 ΕΥΡΩ 
                                                                                                            Φ.Π.Α.:  12.320,89 
ΕΥΡΩ         
                                                                            Γενικό σύνολο δαπάνης:  65.890,00 ΕΥΡΩ 
 

 
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αριδαία,  17/11/2014 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ 

 
Αριδαία,  17/11/2014 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
           ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.  

 

Α/
Α Τίτλος Παραδοτέου Μον. 

Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μον. Προϋπ/σμός 

2.1 Υλικό πληροφόρησης Κατ’ αποκοπή 1 17.200,00 17.200,00 

2.3 Διοργάνωση ημερίδας λήξης και 
συμμετοχή στην ημερίδα του Novaci Κατ’ αποκοπή 1 7.490,00 7.490,00 

5.1 
Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα 
σταυροδρόμια της φύσης και της 
ιστορίας 

Κατ’ αποκοπή 1 19.000,00 19.000,00 

5.2 Ψηφιακή εφαρμογή κινητού για τους 
τόπους ενδιαφέροντος Κατ’ αποκοπή 1 15.000,00 15.000,00 

5.3 Περιοδεία στο σταυροδρόμι της φύσης 
και της ιστορίας για crowd sourcing Κατ’ αποκοπή 1 7.200,00 7.200,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 65.890,00 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ Τ.Τ.Υ.:   85/2014 
 

Τίτλος: 
Υλοποίηση της πράξης Living history, 
Living nature II του προγράμματος 
IPA-CBC Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. – 

Υπ.3 - Δράσεις πληροφόρησης, 
δημοσιότητας και ανάδειξης 
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Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα  προβλέπεται η υπηρεσία με τίτλο: Υλοποίηση της πράξης Living history, Living 
nature II του προγράμματος IPA-CBC Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ. – Υπ.3-Δράσεις πληροφόρησης, 
δημοσιότητας και ανάδειξης. 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
 των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/07 
 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08  
 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
 του ΠΔ 28/80  
 την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών 
 Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης & 

Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία». 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Έως την 06η Φεβρουαρίου 2016, εκτός κι αν προκύψει ανάγκη παράτασης. Ενδεχόμενη παράταση 
δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την 
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
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ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται 
ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες .      
Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 65.890,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του 
ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου 
και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.  
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση και παραλαβή των παραδοτέων.  
Για τη δράση 2.1 προβλέπεται παράδοση και πληρωμή σε τρεις φάσεις: 
A Φάση: Παράδοση 500 αφισών 35Χ50, 1000 folders, 200 σακίδια, 1000 φάκελοι προπληρωμένου 
τέλους, 1000 φυλλάδια, 4 banners, 1 καταχώρηση σε ΜΜΕ, 1 newsletter, 500 art-calendars (6.700,00 
€). 
B Φάση: Παράδοση 500 αφισών 35Χ50, 500 folders, 1000 φυλλάδια, 1000 cd-roms, 3 banners, 2 
newsletters (3.800,00 €). 
Γ Φάση: Παράδοση 500 αφισών 50Χ70, 500 folders, 1000 φυλλάδια, 1000 cd-roms, 3 banners, 2 
newsletters, 500 art-calendars (6.700,00 €). 
Για τη δράση 2.3 προβλέπεται παράδοση και πληρωμή σε μια φάση. 
Για τη δράση 5.1 προβλέπεται παράδοση και πληρωμή σε μια φάση. 
Για τη δράση 5.1 προβλέπεται παράδοση και πληρωμή σε μια φάση. 
Για τη δράση 5.3 προβλέπεται παράδοση και πληρωμή σε δυο φάσεις: Α φάση Περιοδεία των 
πρώτων 10 δημοσιογράφων/bloggers (3.600,00 €) και Β Φάση Περιοδεία των υπόλοιπων 10 
δημοσιογράφων/bloggers (3.600,00 €).   
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 
δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη για όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 
την ημέρα της δημοπρασίας. 
Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.         
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