ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΚΧΨ-ΝΚΜ

INFORMATICS
19PROC005488806
2019-08-29
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.29 10:49:38
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ,
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Κοζάνη, 29.08.2019
Αριθμ. Πρωτ. : 1610
Αριθμ. Διακήρυξης : 3/2019
Τμήμα
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Επιστημονικής Υποστήριξης
& Υλοποίησης Προγραμμάτων
: Κατερίνα Κούτσιανου, Ιωάννα Μακρή
: 24610 53996, 53985
: 24610 53991
: kkoutsianou@pta.pdm.gr, i.makri@pta.pdm.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια
Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και
ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200

Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
4. Τις

διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις»,
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
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και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις,
6. Την αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ)

του

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/16 (ΦΕΚ 145Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

διατάκτες»,
9. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
10. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά

Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
11. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
12. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του

Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
13. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών

Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β),
14. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής

Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700Β/16.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
934Β/19.03.2019),
15. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β)

(ΑΔΑ :

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
16. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την

επιλεξιμότητα των δαπανών,
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17. Τις

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων,
18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας,

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
19. Την από 12.02.2018 έγκριση του έργου “Boosting the financing of innovation

for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area”
με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg
Mediterranean από την Κοινή Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Interreg Mediterranean,
20. Την αριθμ. 55/14.03.2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής

Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου “Boosting the financing of innovation
for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area”
με ακρωνύμιο finMED του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean
με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρο,
21. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form), το οποίο

υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου,
22. Το Εγχειρίδιο Χρήσης (Programme Manual) του Προγράμματος Interreg

Mediterranean,
23. Την με αριθμ. πρωτ. 170500/2511/20.09.2018 επιστολή αποχώρησης της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το εταιρικό σχήμα του εν θέματι έργου για
τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή,
24. Την με αριθμ. πρωτ. 1551/21.09.2018 επιστολή δέσμευσης του Περιφερειακού

Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή του στο εταιρικό
σχήμα του εν θέματι έργου σε αντικατάσταση της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας,
25. Την αριθμ. 32/2018 - Πρακτικό 10/2018 (ΑΔΑ : 75ΛΤΚΧΨ-Ρ3Η) απόφαση του

Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και υλοποίησης του έργου
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“Boosting the financing of innovation for green growth sectors through
innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό
2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean,
26. Την καταχώριση του πρωτογενούς (ΑΔΑΜ :18REQ004118595) και εγκεκριμένου

αιτήματος (ΑΔΑ : 75ΛΤΚΧΨ-Ρ3Η ΑΔΑΜ : 18REQ004118662) του έργου στο
διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
27. Τις με αριθμό 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ3ΓΚΧΨ-ΠΞΟ), 24/2019 (ΑΔΑ : ΩΨ38ΚΧΨ-ΕΦΡ)

και 32/2019 (ΑΔΑ : ΨΩ1ΑΚΧΨ-ΛΓΔ) αποφάσεις του Δ.Σ. του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2019», «3η
Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού

ΠΤΑ

Δυτικής

Μακεδονίας»

και

«Εισήγηση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού» αντίστοιχα,
28. Την

αριθμ. 33/2019 (ΑΔΑ : Ψ103ΚΧΨ-Λ6Φ)

απόφαση του Δ.Σ. με θέμα

«Έγκριση Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής για την ανάδειξη
αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας του

έργου finMED του

Προγράμματος Interreg Med» προϋπολογισμού 66.500 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.»,
29. Την με αριθμ. πρωτ. 1578/23.08.2019 (ΑΔΑ : Ω4ΑΝΚΧΨ-ΜΚ1) και με Αριθμό

καταχώρησης 32 Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης,
30. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,
31. Τον προϋπολογισμό του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη
αναδόχου

του

έργου

«Σύμβουλος

Επικοινωνίας

του

έργου

finMED

του

Προγράμματος Interreg Med»
Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 66.500 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου “Boosting
the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters
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services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Interreg Mediterranean.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 10.09.2019
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η
11.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και
αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στα τηλέφωνα
53996,

53985

φαξ:

24610

53991,

e-mail:

24610

kkoutsianou@pta.pdm.gr,

i.makri@pta.pdm.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι Κατερίνα Κούτσιανου & Ιωάννα Μακρή,
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης,
50100 Κοζάνη.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς
ενημέρωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:
https://diavgeia.gov.gr,
http://www.eprocurement.gov.gr,
http://www.pta.pdm.gr
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2019.08.29 10:29:16 EEST

Θεόδωρος Καρυπίδης
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Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
με τίτλο:

«Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med»

Προϋπολογισμός : 66.500 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ε.Τ.Π.Α.) & Εθνικούς Πόρους

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, Αύγουστος 2019
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Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

3/2019
«Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED του
Προγράμματος Interreg Med»
“Boosting the financing of innovation for green growth
sectors through innovative clusters services in the MED
area”
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ταξινόμηση κατά CPV:
79416200-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
δημοσίων σχέσεων
Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο
ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 66.500 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε.Τ.Π.Α. (ERDF) – Εθνική Συμμετοχή

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 10.01.2022
10.09.2019 και ώρα 14.00
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 501 00, Κοζάνη
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Περιφερειακό

Ταμείο

Ανάπτυξης

Δυτικής

Μακεδονίας
Ταχυδρομική διεύθυνση

Περιοχή Ζ.Ε.Π.

Πόλη

Κοζάνη

Ταχυδρομικός Κωδικός

50100

Τηλέφωνο

24610 53970

Φαξ

24610 53991

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@pta.pdm.gr

Αρμόδιες για πληροφορίες

Κατερίνα Κούτσιανου, Ιωάννα Μακρή, Περιοχή
Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη, τηλ. 24610 53996, 24610
53985 , φαξ. 2461053991, e-mail :
kkoutsianou@pta.pdm.gr, i.makri@pta.pdm.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pta.pdm.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Οικονομικές και
Δημοσιονομικές Υποθέσεις.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL) :
https://diavgeia.gov.gr,
http://www.eprocurement.gov.gr &
http://www.pta.pdm.gr
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr
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Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στα τηλέφωνα 24610
53996,

53985

φαξ:

24610

53991,

e-mail:

kkoutsianou@pta.pdm.gr,

i.makri@pta.pdm.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι Κατερίνα Κούτσιανου & Ιωάννα Μακρή,
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης,
50100 Κοζάνη.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του
άρθρου 117 του N. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα

Interreg Mediterranean/Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 3052 / κ.ε.
2019ΕΠ30520001).

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της

σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού
συμβούλου

με

τίτλο

«Σύμβουλος

Επικοινωνίας

του

έργου

finMED

του

Προγράμματος Interreg Med » προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής
Μακεδονίας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου

δημοσίων

συμβάσεων

(CPV)

:

79416200-5

Υπηρεσίες

παροχής

συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων.
To αντικείμενο της σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε τμήματα αλλά είναι ενιαίο διότι,
σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου, αποτελεί το

ενιαίο και αλληλένδετο

σύνολο των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου, συνεπώς η
υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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δύσκολη από τεχνικής απόψεως και σε κάθε περίπτωση η ανάγκη να συντονιστούν
οι διάφοροι ανάδοχοι ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 66.500 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 53.629,03 € ΦΠΑ :
12.870,97 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τη λήξη του
έργου, ήτοι έως τις 10.01.2022.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
έχοντας υπόψη ιδίως:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994)
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την
πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις»
«Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,

2. Τις

διατάξεις του

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-

200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,
4. Τις

διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
6. Την αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/16 (ΦΕΚ 145Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από

τους διατάκτες»,
9. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
10. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά

Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
11. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
12. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση

του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά
για

τη

σύναψη

δημοσίων

συμβάσεων

που

αφορούν

προμήθεια

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,
13. Τον

Κανονισμό

Οικονομικής

Διοίκησης

και

Διαχείρισης

των

Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β),
14. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700Β/16.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΦΕΚ 934Β/19.03.2019),
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15. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ

:

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ)

Κοινής

Υπουργικής

Απόφασης

Συστήματος

Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία»,
16. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και

την επιλεξιμότητα των δαπανών,
17. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων,
18. Των σε

εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών

πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω,
19. Την από 12.02.2018 έγκριση του έργου “Boosting the financing of

innovation for green growth sectors through innovative clusters services
in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean από την Κοινή
Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean,
20. Την αριθμ. 55/14.03.2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου “Boosting the
financing of innovation for green growth sectors through innovative
clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean με την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρο,
21. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form), το οποίο

υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου,
22. Το Εγχειρίδιο Χρήσης (Programme Manual) του Προγράμματος Interreg

Mediterranean,
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23. Την με αριθμ. πρωτ. 170500/2511/20.09.2018 επιστολή αποχώρησης της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το εταιρικό σχήμα του εν θέματι
έργου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή,
24. Την

με αριθμ. πρωτ. 1551/21.09.2018 επιστολή δέσμευσης του

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή
του στο εταιρικό σχήμα του εν θέματι έργου σε αντικατάσταση της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
25. Την αριθμ. 32/2018

- Πρακτικό 10/2018 (ΑΔΑ : 75ΛΤΚΧΨ-Ρ3Η)

απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και
υλοποίησης του έργου “Boosting the financing of innovation for green
growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με
ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Interreg Mediterranean,
26. Την

καταχώριση του πρωτογενούς (ΑΔΑΜ :18REQ004118595) και

εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ : 75ΛΤΚΧΨ-Ρ3Η ΑΔΑΜ : 18REQ004118662)
του έργου στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
32. Τις με αριθμό 10/2019 (ΑΔΑ: ΩΑ3ΓΚΧΨ-ΠΞΟ),

24/2019 (ΑΔΑ :

ΩΨ38ΚΧΨ-ΕΦΡ) και 32/2019 (ΑΔΑ : ΨΩ1ΑΚΧΨ-ΛΓΔ) αποφάσεις του Δ.Σ.
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με θέμα
«Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας, έτους 2019», «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
ΠΤΑ

Δυτικής

Μακεδονίας»

και

«Εισήγηση

5ης

Αναμόρφωσης

Προϋπολογισμού» αντίστοιχα,
33. Την αριθμ. 33/2019 (ΑΔΑ : Ψ103ΚΧΨ-Λ6Φ) απόφαση του Δ.Σ. με θέμα

«Έγκριση Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου
finMED του Προγράμματος Interreg Med» προϋπολογισμού 66.500 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»,
34. Την με αριθμ. πρωτ. 1578/23.08.2019 (ΑΔΑ : Ω4ΑΝΚΧΨ-ΜΚ1) και με Αριθμό
24610-53970 (κέντρο)
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καταχώρησης 32 Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης,
35. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,
36. Τον προϋπολογισμό του έργου

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10.09.2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 14.00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης στις 11.09.2019, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 10.00 π.μ.
Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
Περιοχή Ζ.Ε.Π. 50100 Κοζάνη, υπόψη κ. Κατερίνας Κούτσιανου & Ιωάννας Μακρή,
μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με
αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την
ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, βάση του πρωτοκόλλου
εισερχομένου στην Υπηρεσία, δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους
διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.
1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα
ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και
καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις:
https://diavgeia.gov.gr,
http://www.eprocurement.gov.gr &
http://www.pta.pdm.gr
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1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν,

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού
1. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
2. Αρμόδια για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού είναι
η Επιτροπή Διενέργειας

του Διαγωνισμού

που θα συσταθεί με απόφαση του

Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
3. Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που θα
συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
4. Αρμόδια για την παρακολούθηση εκτέλεσης & παραλαβής της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του έργου είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής που θα
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συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα άρθρα 216 παρ.1 και 221 παρ.11
περ.δ του Ν.4412/16.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η παρούσα Διακήρυξη

με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος αυτής, ήτοι :
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)



οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας,

ιδίως

σχετικά

με

τις

προδιαγραφές

και

τα

σχετικά

δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα
ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις:
https://diavgeia.gov.gr,
http://www.eprocurement.gov.gr &
http://www.pta.pdm.gr
Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για
τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή,
αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κατερίνα Κούτσιανου & Ιωάννα Μακρή, τηλ. 24610 53996,
24610

53985,

φαξ:

i.makri@pta.pdm.gr

24610

53991,

e-mail:

kkoutsianou@pta.pdm.gr

&

κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες

08.00 – 14.00.
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη

17

ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΚΧΨ-ΝΚΜ

19PROC005488806 2019-08-29

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της παρούσης σύμβασης
και ταχυδρομικά, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς αυτή να
φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.

2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο
οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
απαντώνται επίσης εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται
με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
προσφορών,

ούτως

ώστε

όλοι

οι

ενδιαφερόμενοι

οικονομικοί

φορείς

με

οποιοδήποτε πρόσφορο και αποδεδειγμένο τρόπο, να μπορούν να λάβουν γνώση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
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γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Επιτρέπεται

αντίστοιχα

η

κατάθεση

οιουδήποτε

δημόσιου

εγγράφου

και

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο
με την σφραγίδα ‘Apostile’ σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’
της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
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αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. H Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη

καταδικαστική απόφαση για

έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)

τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο

2002/475/ΔΕΥ

του

Συμβουλίου

της

13ης

Ιουνίου

2002,

για

την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων,

δεδουλευμένων τόκων ή των

κατά

περίπτωση,

των

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό

διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.4. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ) μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται
από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
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μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.6 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
σύμβασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

απαιτείται

να

είναι

εγγεγραμμένοι

σε

ένα

από

τα

επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση
αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε
ένορκη

δήλωση

ενώπιον

συμβολαιογράφου

σχετικά

με

την

άσκηση

του

συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
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ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι

εγκατεστημένοι

στην

Ελλάδα

οικονομικοί

φορείς

θα

πρέπει

να

είναι

εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη
νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να
καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη
2016, 2017, 2018) συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα,
τουλάχιστον ίσο με το ποσό του προκηρυσσόμενου έργου χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσό
53.629,03 €.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (έτη 2016 – 2018), να έχουν εκτελέσει
ως Ανάδοχοι ή ως Μέλη Αναδόχου Ένωσης/Κοινοπραξίας τρία (3) ολοκληρωμένα
Διακρατικά/

Διασυνοριακά/

Διαπεριφερειακά

ή/και

ευρωπαϊκά

συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Συμβούλου δημοσιότητας, όμοια με τις
δράσεις του προκηρυσσόμενου έργου
β) να διαθέτουν Ομάδα Έργου με τουλάχιστον τα εξής 3 συνολικά μέλη:


Υπεύθυνος Έργου



Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου
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1 άτομο ως μέλος

με την κάτωθι εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα :

Υπεύθυνος έργου:
1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
2. Να διαθέτει μεταπτυχιακό
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία
4. Να διαθέτει την τελευταία 3ετία (2016 – 2018) εμπειρία από την παροχή
υπηρεσιών ως υπεύθυνος ομάδας έργου τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση σε
τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα Διακρατικά/Διασυνοριακά/Διαπεριφερειακά
ή/και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Συμβούλου δημοσιότητας,
όμοια με τις δράσεις του προκηρυσσόμενου έργου
5. Να διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου:
1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
2. Να διαθέτει μεταπτυχιακό
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία
4. Να διαθέτει την τελευταία 3ετία (2016 -2018) εμπειρία από την παροχή
υπηρεσιών ως υπεύθυνος/αναπληρωτής υπεύθυνος ομάδας έργου τεχνικού
συμβούλου στην υλοποίηση

σε τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα

Διακρατικά/Διασυνοριακά/Διαπεριφερειακά

ή/και

ευρωπαϊκά

συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Συμβούλου δημοσιότητας, όμοια με τις
δράσεις του προκηρυσσόμενου έργου
5. Να διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Μέλος Ομάδας Έργου
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1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία
3. Να διαθέτει την τελευταία 3ετία (2016 -2018) εμπειρία από την παροχή
υπηρεσιών ως μέλος ομάδας έργου τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση

σε

τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένα Διακρατικά/Διασυνοριακά/Διαπεριφερειακά
ή/και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα Τεχνικού Συμβούλου δημοσιότητας,
όμοια με τις δράσεις του προκηρυσσόμενου έργου
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά με την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της παραγράφου 2.2.6 να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά
τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι

εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους

οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από
τους

προσφέροντες

οικονομικούς

φορείς

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

της

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr), στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής (www.pta.pdm.gr) και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται
ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
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να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορεί να υπογράφεται έως
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα1
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται
κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας,
οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα
να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης,
η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο

1

Για το χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων πρβλ και το με αρ. πρωτ.
2210/19.04.2019 (ΑΔΑ :66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ)
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επιχείρησης,

ηλεκτρονικό

σύστημα

αποθήκευσης

εγγράφων

ή

σύστημα

προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν.4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές :


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Β.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η Αναθέτουσα Αρχή
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δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.α. πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.2γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικό αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου
2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και
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στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.6 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής

B.2

δραστηριότητας της παραγράφου 2.2.4 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού

οργανισμού

της

χώρας

καταγωγής

ή

της

χώρας

όπου

είναι

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης.
Οι

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση

εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση
βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού
προσώπου είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή από
την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων είτε με την προσκόμιση
ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το ειδικό
επάγγελμά τους.
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της

παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις
ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων στη περίπτωση που η δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή β) δήλωση περί του ολικού ύψους του
κύκλου εργασιών
για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης
του οικονομικού φορέα (έτη 2016, 2017, 2018). Εάν ο οικονομικός φορέας, για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί
να

αποδεικνύει

την

οικονομική

και

χρηματοοικονομική

του

επάρκεια

με

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν
α.

Η

εμπειρία

αποδεικνύεται

με

την

προσκόμιση

απλών

ευανάγνωστων

φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα
πρέπει να συνοδεύονται από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των
αντίστοιχων συμβάσεων.
Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαμβάνει
αποκλειστικά και μόνο τα έργα για τα οποία απαιτείται η εμπειρία και η ειδική
τεχνική ικανότητα και επάρκεια που αναφέρονται και όχι το σύνολο των έργων της
επαγγελματικής δραστηριότητας των οικονομικών φορέων. Στον Κατάλογο Έργων
θα αναγράφονται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός του ως
διακρατικό/διασυνοριακό/ διαπεριφερειακό/ ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο, το
αντικείμενο

των

εργασιών

με

αναφορά

στο

ζητούμενο

τομέα

υπηρεσιών

(Δημοσιότητα, Επικοινωνία), οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η
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θέση του οικονομικού φορέα ως επικεφαλής ή μέλος στην αντίστοιχη ομάδα έργου
(αυτόνομα ή μέσω ένωσης/κοινοπραξίας).
Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε
ένα ενιαίο Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).
β. Η εμπειρία της Ομάδας έργου αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων,
στο οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος «Υπεύθυνος Έργου/ αναπληρωτής Υπεύθυνος
Έργου/Μέλος Ομάδας Έργου» στο προκηρυσσόμενο έργο. Το βιογραφικό θα
περιέχει και κατάλογο (πίνακα) έργων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον
ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός του ως διακρατικό/διασυνοριακό/
διαπεριφερειακό/ ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο, το αντικείμενο των εργασιών
με αναφορά στο ζητούμενο τομέα υπηρεσιών (Δημοσιότητα, Επικοινωνία), οι
ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση στην αντίστοιχη ομάδα
έργου.
Η

Αναθέτουσα

Αρχή

διατηρεί

το

δικαίωμα

να

ζητήσει

την

προσκόμιση

δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω. Η Γνώση της Αγγλικής
αποδεικνύεται βάσει κανόνων ΑΣΕΠ, ενώ όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα για την απόδειξη
αυτής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος
τίτλος και η μετάφραση αυτού σε απλά αντίγραφα.

Β.5 Για την απόδειξη της εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
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Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον

αυτή

προκύπτει

από

πιστοποιητικό

αρμόδιας

αρχής

(πχ

γενικό

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού

φορέα),

συνοδευόμενα

από

υπεύθυνη

δήλωση

του

νόμιμου

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση

του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι,
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.7 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη

36

ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΚΧΨ-ΝΚΜ

19PROC005488806 2019-08-29

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν.
4412/2016, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών
προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση
των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει τιμής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
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2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες στο Παράρτημα Α της
παρούσας υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
πρέπει

να

προσδιορίζεται

η

έκταση

και

το

είδος

της

συμμετοχής

του

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με τα πλήρη στοιχεία
αυτών, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς
τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τα εξής :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TAMEIO ANAΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. 50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 10.09.2019
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 11.09.2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει,
με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την
καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε
ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα
λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

2.4.3. Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία που περιλαμβάνει δύο
σφραγισμένους υποφακέλους.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς (Ενιαίος Φάκελος ή συσκευασία και στους
υποφακέλους) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του
προσφέρονται και τα εξής:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ TAMEIO ANAΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. 50100 ΚΟΖΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med»
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 10.09.2019
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 11.09.2019 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 π.μ.
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο δεύτερος
την οικονομική προσφορά.
Ο κυρίως φάκελος/συσκευασία της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής
προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά,
τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή
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επωνυμία

(ή

ονοματεπώνυμο

φυσικού

προσώπου),

απαραίτητα

στοιχεία

επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) και το
χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Εντός του κυρίως φακέλου/συσκευασίας της προσφοράς περιλαμβάνονται :
α) ξεχωριστός σφραγισμένος και υπογεγραμμένος φάκελος,

με την ένδειξη

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
(β) ξεχωριστός σφραγισμένος και υπογεγραμμένος φάκελος με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά»
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του
οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄
94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του
Ν.4412/2016. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από
τους

προσφέροντες

οικονομικούς

φορείς

σύμφωνα

με

τις

οδηγίες

της

Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ:
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr), στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής (www.pta.pdm.gr) και αποτελεί

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης

(Παράρτημα Γ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται
ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο
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να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε
μέλος της ένωσης.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορεί να υπογράφεται έως
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β
της διακήρυξης και δίνεται σε Ευρώ. Το Παράρτημα Β σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (pta.pdm.gr) και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του
Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Ο χρόνος ισχύος των υποβαλλόμενων προσφορών θα ορίζεται στην αίτηση
υποβολής προσφοράς που θα συνοδεύει τον κυρίως φάκελο/συσκευασία της
προσφοράς, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2.4.3. της παρούσας.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της,
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ
των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε
να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται στην παρούσα και ιδίως στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 3.1, 3.2.
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο
102 του Ν.4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
2.4.8 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή
ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως:
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών,
γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.4412/16,
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ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16,
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Ν.4412/16.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με
τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα
στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του
κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν
διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται
με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να
απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον
προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς
προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι
σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές,
ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο
διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεση της
όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά
τεχνικά

πρότυπα—

σχετικά

με

τα

δικαιολογητικά

και

τα

έγγραφα

που

προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
2.4.9 Ισότιμες προσφορές
Ισότιμες, βάσει του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν.4412/16 θεωρούνται οι προσφορές με
την ίδια ακριβώς τιμή.
Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται ο ανάδοχος με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
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Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν
αυτοί το επιθυμούν.
Προσφορές

που

υποβάλλονται

ή

περιέχονται

στην

Αναθέτουσα

Αρχή

με

οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία :
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων
ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής:
α)

Αποσφραγίζεται

ο

κυρίως

φάκελος

προσφοράς

και

ο

φάκελος

των

δικαιολογητικών συμμετοχής μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των
οικονομικών

προσφορών

δεν

αποσφραγίζονται,

αλλά

μονογράφονται

και

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Οι
προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους
αποχωρούν.
β)

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των

προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
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προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδιο α οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί
ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής
προσφοράς δύναται να γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της
επιτροπής βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μία
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς.

3.1.1. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα
με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες

ή

συμπλήρωση,

πρόδηλα
ιδίως

δε

τυπικά

σφάλματα

παράλειψη

που

μονογραφών,

επιδέχονται

διόρθωση

διακεκομμένη

ή

αρίθμηση,

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
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επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νομιμοποιητικά

στοιχεία,

πλημμελής

σήμανση

αντιγράφων

που

εκδίδονται,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων
της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση
των

οικονομικών

φορέων

ή

να

έχει

ως

συνέπεια

ευνοϊκή

μεταχείριση

συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης,
το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο,
σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών
και εγγράφων της προσφοράς.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών,
η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
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(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας
διακήρυξης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
αυτής καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής

επιλογής των

παραγράφων 2.2.4-2.2.7 αυτής.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της άνωθεν
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς την επιτροπή του διαγωνισμού για
την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που
η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα

πρωτότυπα

ή

αντίγραφα,

των

παραπάνω

δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
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Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76
και 77,

και, με την

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου

επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η
τυχόν

συμπλήρωση

δικαιολογητικών

και

τη

διαβίβαση

του

φακέλου

στο

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη

του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε για την ματαίωση της

διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.
Όσοι

δεν

έχουν

αποκλεισθεί

οριστικά

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως επί αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, την απόφαση κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής :
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,
β)κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που
απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει
στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.
Μετά την έλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι
(20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για
τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.
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3.4 Ενστάσεις
Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να
υποβάλουν ένσταση κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη
συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης,
κατά

περίπτωση,

μέχρι

την

καταληκτική

ημερομηνία

υποβολής

των

προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζων διοικητικό όργανο.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται
το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την
ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή
συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή
προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της
σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του
άρθρου 105.
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
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δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και
την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή
μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του
Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
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4.

4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της
παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο

οριστικής

ποιοτικής

και

ποσοτικής

παραλαβής

αναφέρονται

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων

γίνεται

μετά

την

αντιμετώπιση

των

παρατηρήσεων

και

του

εκπροθέσμου.
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4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι
όροι και το νομοθετικό πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο
Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4

Τροποποίηση - επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου.
4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6

Υπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην
εν

λόγω

σύμβαση,

προσκομίζοντας

τα

σχετικά

συμφωνητικά/δηλώσεις

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/

υπεργολάβους

της

σύμβασης,

αυτός

υποχρεούται

σε

άμεση

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
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αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα)
της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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5.

5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά μετά την
παραλαβή

των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των

σχετικών πρωτοκόλλων όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στο
Παράρτημα Α και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί από τον ανάδοχο.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας
σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με
τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή
τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης
της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας
συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες
από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν
οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και
κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
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εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις
που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία
εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από την Eπιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου η οποία
και θα εισηγείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση
της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την
ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή
των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου
με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο
που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως τις 10.01.2022.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων
ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
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2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας
Επιτροπής Παραλαβής, μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου
της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 και το άρθρο 216 παρ.1

του Ν.

4412/2016.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα
ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
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επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί
η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή
τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει
εκδοθεί

πρωτόκολλο

παραλαβής

της

παραγράφου

2

ή

πρωτόκολλο

με

παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου,
στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της
παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη

66

ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΚΧΨ-ΝΚΜ

19PROC005488806 2019-08-29

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων

με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
συνολικής

διάρκειας

της

σύμβασης,

η

προθεσμία

που

ορίζεται

για

την

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας
της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της
παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και
να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς
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τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της
διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος
(ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ finMED «Boosting the financing of innovation for green
growth sectors through innovative clusters services in the MED area»

A.1 Γενικές πληροφορίες
Τίτλος του έργου finMED: «Boosting the financing of innovation for green
growth sectors through innovative clusters services in the MED area»: Ενίσχυση
της χρηματοδότησης της καινοτομίας στην πράσινη ανάπτυξη μέσω υπηρεσιών
συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Γενικός στόχος του έργου finMED:
Το έργο «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through
innovative clusters services in the MED area» με ακρωνύμιο finMED, υλοποιείται
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Med και ανήκει στον Άξονα
Προτεραιότητας 1 - Προώθηση της ικανότητας για καινοτομία στη Μεσόγειο με στόχο
την έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη και στον Ειδικό Στόχο 1.1: αύξηση της
διακρατικής δραστηριότητας των συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας (innovative
clusters) και δικτύων νευραλγικών τομέων του Μεσογειακού Χώρου.
Ακρωνύμιο: finMED, Reference Number: 2868
Επικεφαλής Εταίρος: REGIONE PIEMONTE - Directorate Financial Resources and
Assets Italy (Εταίρος LP1)
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Ειδικός Στόχος:
Άξονας Προτεραιότητας 1 - Προώθηση της ικανότητας για καινοτομία στη Μεσόγειο
με στόχο την έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη
Ειδικός Στόχος 1.1: Aύξηση της διακρατικής δραστηριότητας των συμπλεγμάτων
φορέων καινοτομίας (innovative clusters) και δικτύων νευραλγικών τομέων του
Μεσογειακού Χώρου.

Διάρκεια του Έργου:
Έναρξη: 01.02.2018 – Λήξη: 31.01.2022
Σύνολο Mηνών: 48

A.2 Περίληψη
Στόχο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και επέκτασης
διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική αειφορία, το οποίο δεν είναι πλέον επιλογή
αλλά επιτακτική ανάγκη για τη μελλοντική κοινωνική και οικονομική ευημερία των
ανθρώπων. Η πράσινη μετάβαση δεν θα ξεκινήσει χωρίς χρηματοδότηση και η κατά
συνέπεια χρηματοδότηση της καινοτομίας στους πράσινους τομείς αποτελεί κοινό
πρόβλημα για όλες τις χώρες της Mεσογείου. Για να απαντηθεί αυτή η πρόκληση μια
ομάδα φορέων, που συνίσταται από περιφέρειες, συνεργατικούς σχηματισμούς,
οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων, ειδικών συμβούλων παρόχων γνώσης και
αναπτυξιακών εταιρειών, ενώθηκαν για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, με
απώτερο σκοπό την επιτάχυνση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους τομείς
της πράσινης ανάπτυξης, μέσω βελτιωμένων πολιτικών και στρατηγικών

και τη

σύσταση ή εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών για συνεργατικούς σχηματισμούς.
Για τον ιδιωτικό τομέα και ειδικά για τις ΜμΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), η
έλλειψη οικονομικών πόρων και το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
προστίθενται σε μία επένδυση, λόγω της ύπαρξης αδυναμιών της αγοράς και του
προφίλ ευελιξίας των σχεδίων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και υιοθέτηση
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περιβαλλοντικών καινοτομιών και καθαρών τεχνολογιών. Πολύ λίγα καινοτόμα
συμπλέγματα φορέων (clusters) της περιοχής της Μεσογείου παρέχουν υπηρεσίες
στις εταιρείες-μέλη τους για τη στήριξη

της απόκτησης κεφαλαίων στη

χρηματοπιστωτική αγορά.
Εν κατακλείδι, ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της χρηματοδότησης της
καινοτομίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης μέσω βελτιωμένης υλοποίησης
των πολιτικών και των πολιτικών στρατηγικών καθώς και μέσω της εισαγωγής
καινοτόμων υπηρεσιών στην περιοχή της Μεσογείου. Το έργο σκοπεύει να επιτύχει
το στόχο του σε τρία επίπεδα:


Δημόσιος τομέας



Ιδιωτικός τομέας



Οργανισμοί καινοτομίας και επιχειρηματικό περιβάλλον
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A.3 Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου finMED
Ο συνολικός Π/Υ του έργου finMED είναι 4.300.740,36 €.
Programme co–financing

CONTRIBUTION

Συγχρηματοδότηση προγράμματος

Συμμετοχή

TOTAL
ELIGIBLE
BUDGET

Πηγή

Ποσό

Ποσο-

Ιδιωτική

Συνολική

Συνολικός

συγχρη-

στό

Δημόσια Συγχρηματοδότηση

Συγχρημα-

Συγχρημα-

Προϋπολο-

ματοδό-

χρημα-

τοδότηση

τοδότηση

γισμός

τησης

τοδό-

130.916,89

608.661,05 €

4.057.740,36 €

τησης
(%)
Own public

Other public

Total

Contri-

Contri-

Contribution

bution
Ιδία Δημόσια
Συγχρηματοδότηση
ΕΤΠΑ

3.449.079,31 €

85,00 %

221.626,67 €

bution

public

Συνολική

Άλλη

Δημόσια

δημόσια

Συγχρημα-

Συγχρημα-

τοδότηση

τοδότηση
256.117,50 €

477.744,17 €

€
IPA

206.550,00 €

85,00 %

36.450,00 €

0,00 €

36.450,00 €

0,00 €

36.450,00 €

243.000,00 €

Συνο-λική

3.655.629,31 €

85,00

258.076,67

256.117,50

514.194,17 €

130.916,89

645.111,05

4.300.740,36

%

€

€

€

€

€

χρηματοδό-τηση
από Ε.Ε.

Γενικό

3.655.629,31

85,00

258.076,67

256.117,50

514.194,17

130.916,89

645.111,05

4.300.740,36

Σύνολο

€

%

€

€

€

€

€

€
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A.4 Συνολικός Προϋπολογισμός προκηρυσσόμενων δράσεων του έργου finMED
Συνολικός προϋπολογισμός προκηρυσσόμενων δράσεων :
Αριθμός

WP 2: Project communication /Δράση

Προϋπολογισμός

δράσης στην
κατηγορία
External
expertise
and services
16

Communication activities management for 25.000,00 €
Media and Social media activities and
events
Αφορά τα παραδοτέα:
D2.2.1 «Digital press releases and articles»
D2.2.2 «Digital activities including social
media and multimedia»
D2.2.3 «Public events»
D2.2.4 «Storytelling»

17

Communication activities management for 25.000,00 €
the

collaboration

with

the

Horizontal

project and participation in international
thematic events: External support
Αφορά τo παραδοτέo:
D2.3.1

«Participation

on

Thematic

Workshop or international events»
WP 6: Capitalising/Δράση
22

Costs related to the organization of all 2.000,00 €
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stakeholders group regional meetings
Αφορά τo παραδοτέo:
D6.3.2

«Meetings

of

the

stakeholders

groups»
WP 5: Transferring/Δράση
99

Organisation and implementation of B2F 6.500,00 €
meeting
Αφορά το παραδοτέο:
D5.3.1 «Businesss2finance (B2F) meetings»

100

Translation in Spanish2 of the capacity 8.000,00 €
building tool for public authorities
Αφορά το παραδοτέο:
D5.5.1 «Finalized version of the capacity
building tool for public authorities»
Total budget

66.500,00 €
(taxes included)

(Τα παραδοτέα αναλύονται κατωτέρω)
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Σημαντικές Σημειώσεις:
1. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για τις συναντήσεις του παρόντος
έργου, περιλαμβάνονται στο τελικό συμβατικό ποσό της αμοιβής του
αναδόχου
2. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι σύμφωνα με το εγκεκριμένο
application form και δε μεταβάλλεται ανά κατηγορία δράσης
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A.5 Εταίροι του έργου finMED
Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από δεκαέξι (16) εταίρους:
LP1

Περιφέρεια Piemonte-

ΙΤΑΛΙΑ

Regione Piemonte-Directorate Financial Resources and Assets
PP1

Πανεπιστήμιο Τορίνο

ΙΤΑΛΙΑ

University of Turin-Department of Management
PP2

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΑΔΑ

Region of Western Macedonia
PP3

Αναπτυξιακή Oικονομική Eταιρεία Sarajevo

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Sarajevo Economic Regional Development Agency (SERDA)
PP4

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πανεπιστήμιο Algarve
University of Algarve-CRIA-Division of Entrepreneurship and
Technology Transfer

PP5

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου

ΚΥΠΡΟΣ

Larnaca-Famagusta District Development Agency (ANETEL)
PP6

Περιβάλλον PARK SPA

ΙΤΑΛΙΑ

ENVIRONMENT PARK SPA
PP7

Αυτόνομη Περιφέρεια Σαρδηνίας

ΙΤΑΛΙΑ

Autonomous Region of Sardinia-Industry Department
PP8

Ινστιτούτο Jožef Stefan
Jožef Stefan Institute

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

PP9

Περιφέρεια Piemonte-

ΕΛΛΑΔΑ

Regione Piemonte-Directorate Financial Resources and Assets
PP10 Πανεπιστήμιο Τορίνο

ΓΑΛΛΙΑ

University of Turin-Department of Management
PP11 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΜΑΛΤΑ

Region of Western Macedonia
PP12 Αναπτυξιακή Oικονομική Eταιρεία Sarajevo

ΓΑΛΛΙΑ

2

Η αναγραφή στο application form στα «Ισπανικά» έχει προφανώς γίνει εκ παραδρομής. Η
μετάφραση του Εργαλείου Δημιουργίας Ικανοτήτων θα γίνει στη γλώσσα εκάστου εταίρου
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Sarajevo Economic Regional Development Agency (SERDA)
PP13 Πανεπιστήμιο Algarve

ΙΣΠΑΝΙΑ

University of Algarve-CRIA-Division of Entrepreneurship and
Technology Transfer
PP14 Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου

ΙΣΠΑΝΙΑ

Larnaca-Famagusta District Development Agency (ANETEL)
PP15 Περιβάλλον PARK SPA

ΕΛΛΑΔΑ

ENVIRONMENT PARK SPA
PP16 Επιμελητήριο
Σλοβενίας

Βιοτεχνίας

και

Μικρών

Επιχειρήσεων

της ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Chamber of Craft and Small Business of Slovenia

Α 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Οι συνθήκες συμμετοχής στο
Πρόγραμμα Interreg MED, έργο «Boosting the financing of innovation for green
growth sectors through innovative clusters services in the MED area»
Το επιλεχθέν εργαλείο πολιτικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) αφορά
σε όλη την περιφέρεια και περιλαμβάνεται στο ΠΕΠ της περιόδου αναφοράς,
δεδομένου ότι το εν θέματι έργο ολοκληρώνεται την 31η.01.2022. Σε επίπεδο
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τα
αποτελέσματα του έργου (outputs) για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικών με τη
βιώσιμη

ανάπτυξη

επιχειρήσεων

με

ενεργειακό

χαρακτήρα.

Τα

εν

λόγω

αποτελέσματα θα τεθούν υπόψη του Περιφερειάρχη ή και Προϊσταμένων
Υπηρεσιών, αρμοδίων, ώστε τα παραχθέντα αποτελέσματα να τύχουν εφαρμογής
με απώτερο στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Α 7. Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος Interreg MED, έργο «Boosting the
financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters
services in the MED area»
1. Εξεταζόμενο πρόβλημα
Στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και
επέκτασης διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική αειφορία, το οποίο δεν είναι πλέον
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επιλογή αλλά επιτακτική ανάγκη για τη μελλοντική κοινωνική και οικονομική
ευημερία των ανθρώπων.

Η πράσινη μετάβαση δεν θα ξεκινήσει χωρίς

χρηματοδότηση και η κατά συνέπεια χρηματοδότηση της καινοτομίας στους
πράσινους τομείς αποτελεί κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες της μεσογείου. Για
να απαντηθεί αυτή η πρόκληση μια ομάδα φορέων, που συνίσταται από
περιφέρειες,

συνεργατικούς

σχηματισμούς,

οργανισμούς

υποστήριξης

επιχειρήσεων, ειδικών συμβούλων παρόχων γνώσης και αναπτυξιακών εταιρειών,
ενώθηκαν για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, με απώτερο σκοπό την
επιτάχυνση της χρηματοδότησης της καινοτομίας στους τομείς της πράσινης
ανάπτυξης, μέσω βελτιωμένων πολιτικών και στρατηγικών

και τη σύσταση ή

εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών για συνεργατικούς σχηματισμούς
Για τον ιδιωτικό τομέα και ειδικά για τις ΜμΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις), η
έλλειψη οικονομικών πόρων και το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση
προστίθενται σε μία επένδυση, λόγω της ύπαρξης αδυναμιών της αγοράς και του
προφίλ ευελιξίας των σχεδίων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και υιοθέτηση
περιβαλλοντικών καινοτομιών και καθαρών τεχνολογιών. Πολύ λίγα καινοτόμα
συμπλέγματα φορέων (clusters) της περιοχής της Μεσογείου παρέχουν υπηρεσίες
στις εταιρείες-μέλη τους για τη στήριξη

της απόκτησης κεφαλαίων στη

χρηματοπιστωτική αγορά.
Επιπλέον, για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των πράσινων τομέων, υπάρχει η
επιτακτική ανάγκη ρευστότητας μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών διοχέτευσης
χρημάτων: ο δημόσιος τομέας θα παραμείνει ένας κρίσιμος παράγοντας, ενώ
ολοένα και αυξανόμενο ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι ιδιώτες φορείς
και οι υβριδικές λύσεις (μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, συνδυασμού δημόσιων
και

ιδιωτικών

δανείων

κ.λπ.).

Τέλος

το

ζήτημα

της

διασφάλισης

της

χρηματοδότησης συχνά απουσιάζει από πολιτικές και παρεμβάσεις σε περιφερειακό
επίπεδο, καθώς θεωρείται ως ένα θέμα για την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική
ημερήσια διάταξη. Επιπλέον, οι δυνατότητες των περιφερειακών αρχών να
εισαγάγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες οικονομικές λύσεις δεν είναι
αρκετά αναπτυγμένες στην περιοχή της Μεσογείου, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το
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δυναμικό που προσφέρουν τα διάφορα ταμεία της ΕΕ, ο εθνικός και ο
περιφερειακός προϋπολογισμός.

2. Αντικείμενα
Ο κύριος στόχος του έργου finMED είναι να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της
καινοτομίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης μέσω βελτιωμένης υλοποίησης
των πολιτικών και των πολιτικών στρατηγικών καθώς και μέσω της εισαγωγής
καινοτόμων υπηρεσιών στην περιοχή της Μεσογείου.
Το έργο σκοπεύει να επιτύχει τον στόχο του σε τρία επίπεδα:
 Δημόσιος τομέας: στόχευση συγκεκριμένης δέσμης δραστηριοτήτων στις
περιφερειακές

δημόσιες

αρχές

της

μετάβασης

χρηματοδότησης

για

την
στην

καλύτερη
πράσινη

υποστήριξη
ανάπτυξη

της
μέσω

περιφερειακών πολιτικών.
 Ιδιωτικός

τομέας:

συμμετοχή

συμπλεγμάτων

φορέων

(cluster)

και

οργανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων και καθορισμός καινοτόμων
υπηρεσιών υποστήριξης για την υπέρβαση εμποδίων στην πρόσβαση της
χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις (ιδίως για τις ΜμΕ).
 Οργανισμοί

καινοτομίας

και

επιχειρηματικό

περιβάλλον:

στόχευση

χρηματοδοτών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την ενίσχυση και
αύξηση της χρηματοδότησης των πράσινων καινοτομιών και των πράσινων
τεχνολογιών.

3. Η Μεθοδολογία του έργου finMED του Προγράμματος Interreg MED
Το έργο finMED χωρίζεται σε τρεις φάσεις- ενότητες:
Ενότητα 1η : Μελέτες και κοινές στρατηγικές
Μια ενότητα αφιερωμένη στον σχεδιασμό κοινών προσεγγίσεων και την εκπόνηση
κοινών στρατηγικών, προτύπων, κανόνων σε διακρατικό επίπεδο, αναλύσεις,
εξέλιξη της τεχνολογίας, ανταλλαγής πληροφοριών και δημιουργίας δικτύων. Οι
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εταίροι σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουν το πεδίο παρέμβασης, τα δίκτυα, θα
συμπληρώσουν και ολοκληρώσουν δεδομένα, θα επεξεργαστούν μία κοινή
μεθοδολογία, μοντέλα και στρατηγικές.
Ενότητα 2η: Διακρατικός πειραματισμός / Τοπική μεταφορά
Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη σε πιλοτικές δραστηριότητες, στις οποίες οι
εταίροι του έργου θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διαδικασίες, τεχνικές,
μοντέλα, με την προοπτική να δημιουργήσουν λύσεις που εφαρμόζονται σε ένα
ευρύτερο σύνολο χρηστών και χωρικών ενοτήτων. Πιλοτικές δράσεις θα
δημιουργηθούν όταν το πλαίσιο, τα δεδομένα και οι παράγοντες έχουν ήδη
εντοπιστεί και όταν οι τεχνικές και θεσμικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Σε αυτή την
περίπτωση η πιλοτική δραστηριότητα θα περιλαμβάνει τόσο την προετοιμασία της
ανάλυσης, όσο και της εφαρμογής της πιλοτικής δραστηριότητας.
Ενότητα 3η: Κεφαλαιοποίηση / Μεταφορά / Ένταξη
Όταν οι μεθοδολογίες, οι πρακτικές και τα εργαλεία παρέμβασης έχουν δοκιμαστεί
και εφαρμοστεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και
με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ένα ισχυρό ενδιαφέρον για την ευρύτερη
διάδοση σε επιλέξιμη χωρική έκταση, το έργο θα προτείνει δραστηριότητες
κεφαλαιοποίησης και διάδοσης. Σε αυτό το στάδιο, το finMED θα χρησιμοποιήσει τα
αποτελέσματα από πρώην έργα (του ΕΤΠΑ ή άλλα προγράμματα της ΕΕ) ή έργα
σχετικά από εκροές των άλλων ενοτήτων. Για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα
των αποτελεσμάτων, ο τελικός στόχος δεν θα συνίσταται μόνο στη «διάδοση των
πληροφοριών». Αυτό που θα είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί είναι ότι τα
εργαλεία, πρακτικές και μεθοδολογίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους
τους ενδιαφερόμενους φορείς και να εφαρμοστούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
ή διακρατικό επίπεδο όσο το δυνατόν ευρύτερα.

4. Ο ρόλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στο έργο
Ο κύριος στόχος του έργου finMED είναι να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της
καινοτομίας στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης μέσω βελτιωμένης υλοποίησης
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των πολιτικών και των πολιτικών στρατηγικών καθώς και μέσω της εισαγωγής
καινοτόμων υπηρεσιών στην περιοχή της Μεσογείου.
Το έργο εν γένει αποσκοπεί στην ενίσχυση των διακρατικών και περιφερειακών
στρατηγικών παρέμβασης στους τομείς της χρηματοδότησης της καινοτομίας της
πράσινης ανάπτυξης, όπου η διεθνής συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση
των περιφερειακών και εδαφικών πρακτικών. Ως εκ τούτου, το έργο finMED θα
εστιάσει στη συνοχή, τη συμπληρωματικότητα και τη μεταφορά εμπειριών και
πρακτικών με τα άλλα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού
Ταμείου

Περιφερειακής

Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ).

Ιδιαίτερα

μέσω

της

οριζόντιας

προσέγγισης (οριζόντιο έργο SYNGGI3) των άλλων έργων του τομέα της πράσινης
ανάπτυξης

(green

growth)

εξασφαλίζεται

η

οικοδόμηση

συνεργειών

της

κεφαλαιοποίησης και της επικοινωνιακής πολιτικής και ο τρόπος που αυτά μπορούν
να τροφοδοτήσουν τις διακρατικές δράσεις.
Δίνοντας προσοχή στις διάφορες διαστάσεις του έργου (ανάλυση, τον ορισμό των
στρατηγικών, την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και πιλοτικών σχεδίων,
διάδοση/μεταφορά εμπειριών), το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα για
βελτίωση της εμπειρίας, της γνώσης, της δικτύωσης και της ικανότητας
υποστήριξης της διαχειριστικής ικανότητας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Επιπλέον, θα υποστηρίξει πιλοτικές δράσεις για τη δοκιμή εργαλείων, διαδικασιών,
τη διακυβέρνηση, τα συστήματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των δημόσιων
παρεμβάσεων και την υποστήριξη της βιωσιμότητας σε βασικούς τομείς της
πράσινης ανάπτυξης μέσω της εύρεσης κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Τα διακρατικά σχέδια πρέπει να συμβάλλουν στην ανταλλαγή και τη μεταφορά
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, την υποστήριξη διακρατικών στρατηγικών και τη
δημιουργία διαχειριστικών ικανοτήτων.
Οι ειδικότεροι στόχοι για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας αφορούν στα :

3

Βλέπε σχετικά στο δικτυακό τόπο https://www.cueim.org/en/progetto-interreg-medhorizontal-synggi-synergies-for-green-growth-initiatives-energising-the-impact-of-innovationin-the-mediterranean/
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-

Αύξηση της κατανόησης και της γνώσης μηχανισμών και λύσεων για τη
χρηματοδότηση της καινοτομίας στους πράσινους τομείς από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς

-

Παροχή δυνατότητας και ευκαιρίες μάθησης που αυξάνουν τις ικανότητες
που απαιτούνται για την αξιοποίηση μηχανισμών και λύσεων για τη
χρηματοδότηση της καινοτομίας στους πράσινους τομείς από δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς

-

Διερεύνηση

του

ρόλου

των

clusters

/

οργανισμών

στήριξης

των

επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών όσον αφορά στη διασφάλιση της
πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την καινοτομία στους πράσινους τομείς
και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των φορέων και των χρηματοδοτών
της καινοτομίας
-

Ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των clusters/οργανισμών υποστήριξης
των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών στις προσπάθειές τους να
εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε εταιρείες του πράσινου
τομέα. Περιλαμβάνει δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο με τη σύσταση
ομάδων περιφερειακών εμπλεκομένων φορέων (stakeholders) και στήριξη
για τη βελτίωση των πολιτικών σε συνδυασμό με διαπεριφερειακές
ενέργειες και δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, με την έναρξη λειτουργίας του δικτύου
(network) finMED και τη συμμετοχή σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη
χρηματοδότηση της καινοτομίας στους πράσινους τομείς στην επόμενη
προγραμματική περίοδο

-

Οργάνωση συναντήσεων της ομάδας των εμπλεκομένων φορέων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει σε όλες τις
δράσεις του έργου και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Application form του έργου,
είναι δε υπεύθυνο για τον συντονισμό του Πακέτου Εργασίας «Επικοινωνία» WP2:
Γενικότερα στο πλαίσιο του εν λόγω πακέτου υλοποιείται η επικοινωνιακή
στρατηγική του έργου. Στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης επικοινωνιακής στρατηγικής
περιγράφονται τα βασικά καθήκοντα και οι διαδικασίες που ανάγονται στις
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αρμοδιότητες

εκάστου

εταίρου.

Πέραν

της

συνηθισμένης

επικοινωνιακής

δραστηριότητας των εταίρων, περιλαμβάνεται η δημιουργία του ιστότοπου του
έργου- η εικόνα του έργου είναι ευθυγραμμισμένη με το λογότυπο του MED- ο
οποίος θα ενσωματώνεται και θα φιλοξενείται στον ιστότοπο του προγράμματος
MED. Περαιτέρω προβλέπεται η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία
δημιουργούνται λογαριασμοί του έργου (Facebook, Linkedin, Twitter) για τη
διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
Η διάδοση-διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προκειμένου στην επίτευξη των
στόχων του,

προάγεται επίσης μέσω των τοπικών και περιφερειακών μαζικών

μέσων ενημέρωσης διά της έκδοσης δελτίων τύπου ή δημοσιεύσεων γενικότερα,
εκάστου των εταίρων. Επιπλέον, η έκδοση μπροσούρων ή και φυλλαδίων, πόστερς
μεταφρασμένων στη γλώσσα του εταίρου συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της
εφαρμοζόμενης επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου.

5. Επισκόπηση των αναμενόμενων εξερχομένων αποτελεσμάτων σε εταιρικό
επίπεδο – Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων
Σε κάθε εξεταζόμενη περιφέρεια δημιουργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με την
εγκεκριμένη αίτηση ένα Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων (Stakeholders ) για να
παράσχει γνώμες, συμβουλές και αναπληροφόρηση με στόχο ο κάθε εταίρος να
εντοπίσει «συμμάχους» στην προώθηση των αλλαγών στις πολιτικές. Η στελέχωση,
οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου στο περιφερειακό επίπεδο αυτού αποτελεί
ένα κρίσιμο σημείο στην υλοποίηση του έργου και η οργανωτική του λειτουργία,
εποπτεία και σύνδεσή του με το έργο θα αποτελεί ευθύνη & αρμοδιότητα του
αναδόχου της παρούσης διακήρυξης.

6. Στοιχεία για την Εταιρική Διαχείριση του Έργου finMED
Ο επικεφαλής εταίρος (LEAD PARTNER) είναι αρμόδιος για τη συνολική διαχείριση
του προγράμματος (τεχνική, οικονομική και διοικητική) συμπεριλαμβανομένης της
επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές του προγράμματος και την Εκτελεστική
Γραμματεία (JS).
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Ο επικεφαλής εταίρος είναι υπεύθυνος για την υπογραφή της σύμβασης και την
προετοιμασία - υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής συνεργασίας, που περιλαμβάνει
όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις των εταίρων του έργου. Επίσης, είναι υπεύθυνος
για τη διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής των περιοδικών εκθέσεων προόδου και
άλλων εγγράφων προς τη JS και για την παρακολούθηση της διάχυσης της
πληροφόρησης μεταξύ των εταίρων.
Διαχείριση του προγράμματος μέσω Ομάδας Συντονισμού Προγράμματος η οποία
αποτελείται:
από το Συντονιστή του Προγράμματος (Lead Partner), τον Υπεύθυνο του
Προγράμματος (Project Manager), τον Υπεύθυνο για Διοικητικά & Οικονομικά
θέματα (Finance Manager) ο οποίος θα βοηθά το Συντονιστή του Προγράμματος και
όλους τους εταίρους σε θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως σε όλη τη
διάρκεια του έργου (παρακολούθηση των δαπανών και οικονομικών αναφορών) και
τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας (Communication Manager).
Διοίκηση

–

Καθοδήγηση

του

προγράμματος

γίνεται

μέσω

της

Επιτροπής

Καθοδήγησης Προγράμματος (Steering Committee), η οποία έχει δημιουργηθεί με
την έναρξη του προγράμματος. Η Επιτροπή Καθοδήγησης αποτελείται από ένα
άτομο από κάθε εταίρο και θα συντονίζεται από το Συντονιστή του Έργου. Το κύριο
καθήκον της Επιτροπής είναι να συζητά και να εγκρίνει αλλαγές στον
προϋπολογισμό του έργου και στο σχεδιασμό ή ακόμη και στη σύνθεση των εταίρων
όταν αυτό απαιτείται.

7. Συνοπτική επισκόπηση των αναμενόμενων εκροών και αποτελεσμάτων του
έργου, στο σύνολο των παραδοτέων
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ:
 Αύξηση της κατανόησης, των γνώσεων και των ικανοτήτων που
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στους πράσινους
τομείς από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του μεσογειακού χώρου
MED.

Το έργο παράγει τις ακόλουθες συγκεκριμένες εκροές /

αποτελέσματα:
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- Σύμπλεγμα φορέων και οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων εκπαιδευμένοι και
εξειδικευμένοι για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στα μέλη τους για
διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη καινοτομίας
-

Περιφερειακές

δημόσιες

αρχές

που

μπορούν

να

χρησιμοποιήσουν

διαφοροποιημένες οικονομικές λύσεις για την εφαρμογή πολιτικών πράσινης
ανάπτυξης.
Απτά και πάγια οφέλη στις ομάδες στόχους:
- Σύμπλεγμα φορέων και οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων: Η υπηρεσία
υποστήριξης (περιεχόμενο και μορφή) που παρέχεται σε επιχειρήσεις (ιδίως ΜΜΕ)
για τη στήριξη της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την καινοτομία
- Περιφερειακές δημόσιες αρχές: το εργαλείο καθοδήγησης και δημιουργίας
ικανοτήτων που θα δημιουργηθεί και θα προσφέρει στις περιφερειακές δημόσιες
αρχές νέες δεξιότητες και ικανότητες να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες και να
εισαγάγουν / ενισχύσουν τη χρήση προσαρμοστικών οικονομικών λύσεων και
μηχανισμών για την υλοποίηση μίας περιφερειακής πολιτικής πράσινης ανάπτυξης.
Συμβολή στον δείκτη αποτελεσμάτων του προγράμματος: οι καταχωρημένες
εκροές

/

αποτελέσματα

συμβάλλουν

στον

δείκτη

αποτελεσμάτων

του

προγράμματος αυξάνοντας τον αριθμό των επιχειρησιακών μέσων για την
προώθηση της καινοτομίας στις ΜμΕ (δείκτης εκροών).
Κύρια παραδοτέα: Εργαλείο για τη δημιουργία ικανοτήτων των δημόσιων αρχών
(D5.5.1), υπηρεσία υποστήριξης που θα παρέχεται σε επιχειρήσεις από cluster και
οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων.

 Αυξημένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την καινοτομία στους
πράσινους τομείς στην περιοχή MED. Το σχέδιο παράγει τις ακόλουθες
συγκεκριμένες εκροές / αποτελέσματα:
- Σύμπλεγμα φορέων και οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων καθίστανται σημείο
αναφοράς για θέματα σχετικά με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση της
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καινοτομίας για τα μέλη τους και συνομιλητές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα /
χρηματοδότες
- Περιφερειακές δημόσιες αρχές με αυξημένη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και
ικανότητα εναρμόνισης των κονδυλίων για έργα καινοτομίας στους πράσινους
τομείς μέσω της χρήσης προσαρμοστικών οικονομικών λύσεων.
Απτά και πάγια οφέλη στις ομάδες στόχους:
- Σύμπλεγμα φορέων και οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων: Ευκαιρίες
υποστήριξης

των

επιχειρήσεων

(κυρίως

ΜμΕ)

για

την

υπέρβαση

των

χρηματοδοτικών κενών μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών και πρόσθετες
ευκαιρίες για τις ΜμΕ να λάβουν υποστήριξη για τη χρηματοδότηση έργων
καινοτομίας
-Δημόσιες αρχές: εξοικείωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων των περιφερειακών
δημόσιων αρχών σχετικά με τις οικονομικές λύσεις και επιλογές για την υποστήριξη
της καινοτομίας στους πράσινους τομείς.
Συμβολή στον δείκτη αποτελεσμάτων του προγράμματος: οι καταχωρημένες
εκροές

/

αποτελέσματα

συμβάλλουν

στον

δείκτη

αποτελεσμάτων

του

προγράμματος αυξάνοντας τον αριθμό των επιχειρησιακών μέσων για την
προώθηση της καινοτομίας στις ΜμΕ (δείκτης εκροής) και τον αριθμό των
υποστηριζόμενων συμπλεγμάτων φορέων καινοτομίας (δείκτης εκροής).
Κύρια παραδοτέα: Μέθοδος δοκιμών και μέθοδος αξιολόγησης της υπηρεσίας των
συμπλεγμάτων
χρηματοδότηση,
πληροφοριών,

φορέων

για

συνεδριάσεις
μεταφορά

του

τη

στήριξη

της

επιχειρηματικής
βελτιωμένου

και

πρόσβασης

των

χρηματοδότησης,
ολοκληρωμένου

ΜμΕ

στη

ανταλλαγή
εργαλείου

δημιουργίας ικανοτήτων των δημοσίων αρχών.

 Ενισχυμένα, ενδυναμωμένα και πιο συντονισμένα συμπλέγματα φορέων,
ενισχυμένοι οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων και ενισχυμένες
δημόσιες αρχές στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν πρόσβαση
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χρηματοδότησης στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Το έργο παράγει
τις ακόλουθες συγκεκριμένες εκροές / αποτελέσματα:
- Οι οργανώσεις συμπλέγματος φορέων βελτιώνουν το διεθνές τους προφίλ και
αυξάνουν τα πρότυπα των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη τους (κυρίως όσον
αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την καινοτομία) μέσω της μάθησης
από ομότιμους (peer learning) και της καθιέρωσης μόνιμων δεσμών με τους
χρηματοδότες της ΕΕ (ΕΤΕπ, Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.)
-Οι περιφερειακές δημόσιες αρχές εξασφαλίζουν ενεργά ένα κατάλληλο επίπεδο
χρηματοδότησης της καινοτομίας του πράσινου τομέα, συμπεριλαμβάνοντας την
πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην ημερήσια πολιτική τους ατζέντα και
διευκολύνουν τους δεσμούς μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης και των πράσινων
τομέων της αγοράς.
Απτά και πάγια οφέλη στις ομάδες στόχους:
- Το διακρατικό δίκτυο υποστηρίζει τις συστάδες φορέων και τις οργανώσεις
υποστήριξης επιχειρήσεων στην αναβάθμιση των ικανοτήτων τους προς τη
χρηματοδότηση της καινοτομίας και στη βελτίωση του διεθνούς / διακρατικού τους
προφίλ (ιδιαίτερα προς τους χρηματοδότες)
-Η δημιουργία του δικτύου finMED μεταξύ διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας
καινοτομίας του πράσινου τομέα και των εν δυνάμει χρηματοδοτών παρέχει στις
περιφερειακές αρχές, ομάδες υποστήριξης και ΜμΕ την ευκαιρία να συμμετάσχουν
στις κοινές προσπάθειές τους για τη διασφάλιση ενός κατάλληλου επιπέδου
χρηματοδότησης καινοτομίας στους πράσινους τομείς.

Συμβολή στον δείκτη αποτελεσμάτων του προγράμματος: οι καταχωρημένες
εκροές

/

αποτελέσματα

συμβάλλουν

στον

δείκτη

αποτελεσμάτων

του

προγράμματος αυξάνοντας τον αριθμό των υποστηριζόμενων συμπλεγμάτων
φορέων καινοτομίας.
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Κύρια παραδοτέα: Διαδικασίες πολιτικής για την υλοποίηση πολιτικών πράσινης
ανάπτυξης στις εμπλεκόμενες περιοχές του έργου, συνέδριο υψηλού επιπέδου και
δίκτυο finMED.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Τομεακή υπηρεσία: Οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, αναπτυξιακές εταιρείες,
περιφερειακοί οργανισμοί καινοτομίας, Πολυτομεακές υπηρεσίες για την Έρευνα
και Ανάπτυξη και την καινοτομία, Τεχνολογικές Συμμαχίες
Άλλοι: φορείς ή ιδιώτες ως πηγές χρηματοδότησης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, επιχειρηματικοί άγγελοι
Οργανισμοί

υποστήριξης

επιχειρήσεων:

Επιχειρηματικοί

Βιομηχανικοί

Σύλλογοι/Ενώσεις, Συμπλέγματα φορέων, οργανώσεις που υποστηρίζουν τη
μεταφορά τεχνολογίας, Οργανισμοί υποστήριξης τεχνοβλαστών
Επιχειρήσεις, εκτός των ΜμΕ: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
πράσινους τομείς (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση
αποβλήτων και πόρων, οικολογική καινοτομία, καθαρές τεχνολογίες)
Πολίτες
Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα-ερευνητικά κέντρα: πανεπιστήμια, φορείς
Έρευνας & Ανάπτυξης, ερευνητικά συμπλέγματα φορέων
Τοπική αρχές: Δήμοι, μητροπολιτικές πόλεις, κοινοπραξίες δήμων
Δημόσιο: Αρμόδια ή συναφή Υπουργεία (ενδεικτικά Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης)
ΜμΕ: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
πράσινους τομείς (ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση
αποβλήτων και πόρων, οικολογική καινοτομία, καθαρές τεχνολογίες)
Περιφερειακές αρχές: Περιφερειακά Συμβούλια, Περιφερειακές Κυβερνήσεις,
Περιφερειακοί Θεματικοί Οργανισμοί ή Αναπτυξιακές Εταιρείες άμεσα συνδεδεμένες
με περιφερειακές δημόσιες αρχές
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Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου
Ακολουθεί η περιγραφή των απαραίτητων δράσεων & υπηρεσιών του Αναδόχου για
την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο και οι υπηρεσίες του αναδόχου αφορούν στην υλοποίηση του συνόλου των
κάτωθι αναφερόμενα πακέτων εργασίας του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας του
έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med» :
Αριθμός

WP 2: Project communication /Δράση

δράσης στην
κατηγορία
External
expertise
and services
Communication activities management for Media and Social
16

media activities and events-Διαχείριση δράσεων επικοινωνίας
για δραστηριότητες και εκδηλώσεις των Μέσων Μαζικής
ενημέρωσης
Αφορά τα παραδοτέα:
D2.2.1 «Digital press releases and articles»
D2.2.2

«Digital

activities

including

social

media

and

multimedia»
D2.2.3 «Public events»
D2.2.4 «Storytelling»
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17

Communication activities management for the collaboration
with the Horizontal project and participation in international
thematic

events:

External

support-Διαχείριση

δράσεων

επικοινωνίας για τη συνεργασία με το οριζόντιο έργο και
συμμετοχή

σε

διεθνείς

θεματικές

εκδηλώσεις-Εξωτερική

υποστήριξη

Αφορά τo παραδοτέο:
D2.3.1 «Participation on Thematic Workshop or international
events»
WP 6: Capitalising/Δράση
22

Costs related to the organization of all stakeholders group
regional meetings
Αφορά τo παραδοτέo:
D6.3.2 «Meetings of the stakeholders groups»
WP 5: Transferring/Δράση

99

Organisation and implementation of B2F meeting
Αφορά το παραδοτέο:
D5.3.1 «Businesss2finance (B2F) meetings»

100

Translation in Spanish4 of the capacity building tool for public
authorities
Αφορά το παραδοτέο:
D5.5.1 «Finalized version of the capacity building tool for
public authorities»

4

Βλέπε σχετική αναφορά 1 ανωτέρω
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B.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Σημείωση: Τα παραδοτέα του έργου στο εταιρικό επίπεδο θα είναι στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο application form και όπως
σχετικά αναφέρεται στο παρόν.

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για τις προβλεπόμενες συναντήσεις του
παρόντος έργου, περιλαμβάνονται στο τελικό συμβατικό ποσό της αμοιβής του
αναδόχου.

Το έργο και οι πληρωμές του έργου θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως
31/01/2022.

1. Yλοποίηση του πακέτου εργασίας ΠΕ 2 (WP2 Project communication)
Περιγραφή του ΠΕ2
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι Υπεύθυνος
Εταίρος του WP 2: Project Communication.

Η επικοινωνία είναι ζωτικής

σημασίας για την αύξηση του αντικτύπου του έργου. Μέσω της επικοινωνίας οι
εταίροι του έργου στοχεύουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου και στην
επίδρασή

τους

σε

ένα

ευρύ

φάσμα

κοινού,

συμπεριλαμβανομένου

του

Προγράμματος Med (μέσω της συνεργασίας με το οριζόντιο έργο SYNGGI) και
γενικότερα των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων.
Το εν λόγω πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής
στρατηγικής στην οποία περιγράφονται τα βασικά καθήκοντα και διαδικασίες που
διεξάγονται από τους εταίρους. Εκτός από τη συνηθισμένη επικοινωνιακή
δραστηριότητα, δημιουργείται μια ενιαία εικόνα με σχεδιαστικά στοιχεία του έργου
(ευθυγραμμισμένη με το λογότυπο του προγράμματος MED), ενημερώνεται ο
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ιστότοπος του έργου που ενσωματώνεται και φιλοξενείται στον ιστότοπο του
Προγράμματος MED.
Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης είναι ζωτικής σημασίας (Facebook, Linkedin,
Twitter),

προκειμένου

δημιουργώντας

να

προσεγγίσουν

λογαριασμούς

ένα

κοινωνικών

ευρύ

μέσων

φάσμα

για

τη

του

κοινού,

διάδοση

των

“επιπτώσεων” του έργου σε ένα ευρύτερο φάσμα κοινού, δεδομένου ότι σχεδόν
όλοι οι οργανισμοί και οι ΜμΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) χρησιμοποιούν ενεργά
εργαλεία κοινωνικών μέσων. Η σχέση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στοχεύει
στην προώθηση του έργου, την επικοινωνία με τον τοπικό και περιφερειακό Τύπο
που αναπτύσσεται από κάθε εταίρο, μέσω δελτίων τύπου και καταχωρήσεων σε
περιοδικά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι και τα αποτελέσματα του έργου
διαδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Το φυλλάδιο και η αφίσα του
έργου που θα δημιουργηθούν θα μεταφράζονται σε τοπικές γλώσσες από
συνεργάτες των εταίρων.
Επιπροσθέτως, η συμμετοχή σε διεθνείς θεματικές εκδηλώσεις και ο συντονισμός με
το οριζόντιο πρόγραμμα MED (SYNGGI) είναι ένας άλλος σημαντικός τρόπος
επικοινωνίας και πληροφόρησης. Στο τέλος του έργου, οργανώνεται μια τελική
πολιτική εκδήλωση υψηλού επιπέδου από την CTC (Κορσική).

2. Yλοποίηση του πακέτου εργασίας ΠΕ 5 (WP5 Transferring )

Δράση 5.3 «Businesss2finance (B2F) meetings»
Οι συναντήσεις B2f είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του
εργαλείου finMED (Deliverable 3.5.1 και D4.3.1) στην πραγματική επιχειρηματική
ζωή. Διοργανώνεται σε κάθε περιοχή ένα (1) Business2finance Meeting στο οποίο
συμμετέχουν

εταιρείες/ΜμΕ που υποστηρίζονται στη δράση 4.3:«Simulating the

use of the support service toward a selected number of companies/SMSs»

και

χρηματοδότες που συμμετέχουν στη δράση 5.2 «Building linkages among actors in
green sectors innovation system and financers» σύμφωνα με το application form
του έργου. Οι συνεδριάσεις B2f διευκολύνουν την αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών
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των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοδοτών των ΜμΕ/εταιρειών,
ενώ παράλληλα αποτελούν ευκαιρία για δοκιμή της εγκυρότητας και της
αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας υποστήριξης που αναπτύχθηκε στο Deliverable
3.5.1 «Format of a Support service to be provided by clusters and business support
organizations to their members (including method of delivery)» (υλοποίηση έως
04-2019) και δοκιμάζεται στο Deliverable 4.3.1 «Report describing in details the
simulation exercises, carried out by involved PPs and their results. It is draft
according to a common template and the different experiences reported are
harmonized in a unique document by activity leader (ENVI)» (υλοποίηση έως 012020) σε συγκεκριμένη επιχειρηματική ζωή. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στις
εταιρείες/ΜμΕ που υποστηρίζονται στην δράση 4.3 (Προσομοίωση της χρήσης της
υπηρεσίας υποστήριξης προς έναν επιλεγμένο αριθμό εταιρειών/ΜμΕ). Τέλος οι
συναντήσεις B2F παρουσιάζουν πολύτιμες ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρουν οι
πράσινοι τομείς, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν το προφίλ των επενδύσεων (ενδεικτικά,
τον επιχειρηματικό ρίσκο, την απόδοση των επενδύσεων, την κερδοφορία). Οι
συναντήσεις B2f οργανώνονται σε κάθε εταίρο υπό την εποπτεία του υπεύθυνου
εταίρου, Αναπτυξιακή Oικονομική Eταιρεία Sarajevo.
Υπεύθυνος εταίρος, Αναπτυξιακή Oικονομική Eταιρεία Sarajevo (SERDA).

Δράση 5.5 «Transferring the improved and finalized capacity building tool for
public authorities»
Η δράση 5.5, παρέχει την οριστική έκδοση του εργαλείου δημιουργίας ικανοτήτων
προσθέτοντας βελτιώσεις δια μέσου της εμπειρίας του έργου finMED. Έχουν ήδη
παραχθεί δύο Οδηγοί φέροντες τίτλους «Guidelines for the contents of the support
service to be provided by cluster organizations to their members», σχετικό
παραδοτέο D3.4.1 και «Guidelines for the contents and structure of the capacity
building tool for public authorities to improve capacities for innovation financing
in green sectors», σχετικό παραδοτέο D3.4.2. Οι εν λόγω Οδηγοί θα μεταφραστούν
στην γλώσσα του κάθε εταίρου, προκειμένου μέσω εφαρμογής συγκεκριμένης
διαδικασίας να υποστηριχτεί η μαθησιακή διαδικασία και να διασφαλιστεί ότι οι
Ιδιωτικοί φορείς και οι Δημόσιοι μιλούν την ίδια γλώσσα και περιλαμβάνει επίσης
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τον τρόπο χειρισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι οδηγοί μεταφράζονται
στις εθνικές γλώσσες των εταίρων στοχεύοντας σε μια ευρεία μεταφορά του
εργαλείου στις εμπλεκόμενες περιοχές.
Υπεύθυνος εταίρος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου
(ANETEL).

3. Yλοποίηση του πακέτου εργασίας ΠΕ 6 (WP6 Capitalising )

Δράση 6.3
Η δράση στηρίζει τη διαδικασία πολιτικής μάθησης μέσω της αλληλεπίδρασης και
της αμοιβαίας ανταλλαγής μεταξύ των περιφερειακών εμπλεκόμενων φορέων
(αξιοποιώντας επίσης την εκροή (output) της υπηρεσίας υποστήριξης και τη
μεθοδολογία των δράσεων 5.2 «Building linkages among actors in green sectors
innovation system and financers» και 5.3 «Businesss2finance (B2F) meetings».
Υποστηρίζει τη δέσμευση και την έγκριση των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου
finMED.
Η εν λόγω δράση αναπτύσσεται σε 3 βήματα:
-οριοθέτηση

κοινών

κριτηρίων

για

τον

προσδιορισμό

περιφερειακών

των

εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders)
- σύσταση ανωτέρω ομάδας, υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας και διοργάνωση
συναντήσεων όπως σχετικά ορίζεται στο application form του έργου
-οργάνωση επίδειξης (showcase) καλών πρακτικών, σχετικών αξιόλογων εμπειριών
από προηγούμενες πρωτοβουλίες και εργαλείων finMED.
Οι υποδείξεις των καλών πρακτικών και λοιπών αξιόλογων σχετικών εμπειριών
προέρχονται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους φορείς και από άλλα έργα του
μεσογειακού χώρου MED (μέσω του οριζόντιου έργου SYNGGI).
Υπεύθυνος εταίρος,

Αναπτυξιακή εταιρεία Gozo – Περιφερειακό Συμβούλιο

Gozo.
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Δ. Συνολικές Υποχρεώσεις Αναδόχου – Παραδοτέα ΠΕ.2

1. ΠΕ.2/Π1 – Ψηφιακά δελτία τύπου και Άρθρα
(D2.2.1, «Digital press and articles», υλοποίηση έως 01-2022)
Αριθμός

δράσης

στην

κατηγορία

External

expertise

and

services

16.

Προϋπολογισμός παραδοτέων ΠΕ.2/Π1 «Ψηφιακά δελτία τύπου και Άρθρα»,
ΠΕ.2/Π2

«Ψηφιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών

μέσων και των πολυμέσων», 5.420,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ανάπτυξη και δημοσίευση ενημερωτικών Δελτίων Τύπου, στα τοπικά και ευρύτερης
εμβέλειας ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, ανάπτυξη και δημοσίευση (άρθρων) στα
τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας (τύπο) αλλά και σε διεθνή Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης (διεθνή τύπο).Η δημοσίευση λαμβάνει χώρα κατόπιν
υποδείξεων του επικεφαλής εταίρου ή και των εταίρων του έργου σύμφωνα με το
application form του έργου και των υποδείξεων, εν κατακλείδι, της Αναθέτουσας
Αρχής.
Εν προκειμένω:



Ανάπτυξη και δημοσίευση τουλάχιστον 10 ενημερωτικών δελτίων
τύπου 280-350 λέξεων, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με
σχετικό θεματικό περιεχόμενο και ενδιαφέρον και ανάρτησή τους σε
ηλεκτρονικά

μέσα

ενημέρωσης

σε

επίπεδο

περιφέρειας.

Τα

ενημερωτικά δελτία τύπου δημοσιεύονται σε χρόνο είτε μετά από
κάθε προγραμματισμένη συνάντηση (meetings, conferences, or
workshop), είτε μετά κάθε συνάντηση που λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο του έργου ή όταν το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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το

application

form

του

προγράμματος

και

τις

εν

καιρώ

διαμορφούμενες απαιτήσεις του έργου. Το περιεχόμενο των δελτίων
Τύπου ενδεχομένως να δίδεται στην αγγλική γλώσσα από τον εταίρο
που φιλοξενεί τη συνάντηση, να υιοθετείται από την Αναθέτουσα
Αρχή και να μεταφράζεται από τον ανάδοχο (προσχέδιο) προκειμένου
να δημοσιευτεί στη ελληνική γλώσσα προκειμένου να δημοσιευτεί.
Τα ενημερωτικά δελτία τύπου δημοσιεύονται το αργότερο έως δέκα ημέρες μετά τη
διεξαγωγή της συνάντησης ή σε περίπτωση αποστολής σχετικού δελτίου τύπου από
Εταίρο του έργου σε εύλογο χρόνο μετά την αποστολή του, σε ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης. Ο ανάδοχος της παρούσης οφείλει να συμμετέχει στις συναντήσεις του
έργου κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής όπως σχετικά
ορίζεται στο παραδοτέο «ΠΕ.2/Π5 - Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια ή σε
διεθνείς εκδηλώσεις».
Διαβιβάζεται

στην

Αναθέτουσα

Αρχή

και

υλικό

Τεκμηρίωσης-δημοσίευσης-

φωτοτυπίες των αποδεικτικών δημοσίευσης


Ανάπτυξη και δημοσίευση 2 άρθρων, 280-350 λέξεων στην ελληνική
γλώσσα, τα έτη 2020 ή 2021, με δημοσίευση στα τοπικά και
ευρύτερης εμβέλειας παραδοσιακά Μέσα ενημέρωσης (τύπο,
περιοδικά).

Το

ένα

εξ

αυτών

δημοσιεύεται

σε

τοπική

εφημερίδα/περιοδικό και το άλλο σε εθνικό επίπεδο σε σχετικό
θεματικό περιοδικό. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων ενδεχομένως
να δίδεται στην αγγλική από τον εταίρο που φιλοξενεί τη συνάντηση,
να υιοθετείται και να μεταφράζεται από τον ανάδοχο (προσχέδιο)
προκειμένου να δημοσιευτεί στη γλώσσα κάθε εταίρου προκειμένου
να δημοσιευτεί.
Διαβιβάζεται

στην

Αναθέτουσα

Αρχή

και

υλικό

Τεκμηρίωσης-δημοσίευσης,

ειδικότερα διαβιβάζονται 5 πρωτότυπα τεμάχια εκάστου δημοσίευσης.


Ανάπτυξη και δημοσίευση 2 άρθρων, 280-350 λέξεων στην αγγλική
γλώσσα, τα έτη 2020 ή 2021 σε διεθνή μέσα ενημέρωσης σε
σχετικό θεματικό περιοδικό.
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
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Διαβιβάζεται

στην

Αναθέτουσα

Αρχή

και

υλικό

Τεκμηρίωσης-δημοσίευσης,

ειδικότερα διαβιβάζονται 5 πρωτότυπα τεμάχια εκάστου δημοσίευσης.

Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλονται από τον ανάδοχο Τεχνική έκθεση ανά εξάμηνο
με λεπτομερή αναφορά των ενεργειών υλοποιήθηκαν και υλικό τεκμηρίωσης. Εν
προκειμένω:
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως 31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως 28.02.2021-6ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2021.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2021 έως 31.08.2021-7ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2021.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2021 έως 31.01.2022-8ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 10.01.2022.

2. ΠΕ.2/Π2

-

Ψηφιακές

δραστηριότητες,

συμπεριλαμβανομένων

των

κοινωνικών μέσων και των πολυμέσων
(D2.2.2, υλοποίηση έως 01-2022)
Αριθμός

δράσης

στην

κατηγορία

External

expertise

and

services

16.

Προϋπολογισμός παραδοτέων ΠΕ.2/Π1 «Ψηφιακά δελτία τύπου και Άρθρα»,
ΠΕ.2/Π2

«Ψηφιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών

μέσων και των πολυμέσων», 5.420,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
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Απώτερος στόχος του παραδοτέου είναι η από κοινού διάχυση της εμπειρίας και της
γνώσης που αποκτάται στο πλαίσιο του έργου με τις ομάδες στόχους του
προγράμματος (ενδεικτικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις).


Ο ανάδοχος προβαίνει σε ενέργειες που συνίστανται, σε αναφορές
στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, Linkedin, Twitter), επικαιροποίηση
της ιστοσελίδας του έργου συνεχώς σε μηνιαία βάση τουλάχιστον
βάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του application form και των
υποδείξεων του επικεφαλής εταίρου του έργου και της Αναθέτουσας
Αρχής.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλονται από τον ανάδοχο:
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως 31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως 28.02.2021-6ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2021.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2021 έως 31.08.2021-7ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2021.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2021 έως 31.01.2022-8ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 10.01.2022.

3. ΠΕ.2/Π3 - Δημόσιες εκδηλώσεις
(D2.2.3, υλοποίηση έως 11-2021)
Αριθμός δράσης στην κατηγορία External expertise and services 16.
Προϋπολογισμός

παραδοτέου

ΠΕ.2/Π3,

Δημόσιες

εκδηλώσεις

2.580,00

€

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
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Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης στο Τορίνο και του τελικού Υψηλού
Επιπέδου Συνέδριο που λαμβάνει χώρα στην Κορσική (high level conference), οι
συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν και να εκτιμήσουν τι μπορεί να κάνει
το finMED για να στηρίξει την πράσινη ανάπτυξη μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων
και οργανώσεων υποστήριξης clusters.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και ο Σύμβουλος της
παρούσης συμμετέχουν στο Υψηλού Επιπέδου Συνέδριο (high level conference)
που λαμβάνει χώρα στην Κορσική. Ο ανάδοχος απαιτείται να είναι πολύ καλός
γνώστης του έργου, ώστε,
παρεμβάσεις,

προτάσεις,

να

να δύναται σε κάθε συμμετοχή του να κάνει
συντονίζει

μαζί

με

άλλους

εταίρους

κάθε

γεγονός/εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εφόσον ζητηθεί αρμοδίως από τον
οικοδεσπότη εταίρο, ή και να δίνει συνεντεύξεις κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
Αναθέτουσας Αρχής. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και εν
προκειμένω ο Σύμβουλος Επικοινωνίας της παρούσης συντονίζουν τις ενέργειες
επικοινωνίας αναφορικά με το Υψηλού Επιπέδου Συνέδριο σύμφωνα με τις
υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου και σε συνεργασία με τον εταίρο που φιλοξενεί
το Συνέδριο.
Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλεται από τον ανάδοχο:
 Τεχνική έκθεση περιόδου, του εξαμήνου όπου θα λάβει χώρα το Υψηλού
Επιπέδου Συνέδριο, με χρόνο υλοποίησης αυτού έως και Νοέμβριο 2021.
Παράδοση εντός μηνός από την υλοποίηση του Υψηλού Επιπέδου
Συνεδρίου
Εν προκειμένω: Τεχνική Έκθεση εξαμήνου (συνολικά 1 έκθεση) με προτάσεις για
την στήριξη της πράσινης ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω αξιοποίησης
υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και οργανώσεων clusters σε εθνικό και
κοινοτικό επίπεδο.

Η εκδήλωση στο Τορίνο πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερο χρόνο και δεν
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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4. ΠΕ.2/Π4 - Διήγηση
(D2.2.4, υλοποίηση έως 09-2020)
Αριθμός

δράσης

στην

κατηγορία

External

expertise

and

services:

16.

Προϋπολογισμός παραδοτέου ΠΕ.2/Π4, Αφήγηση ιστορίας (storytelling) 17.000,00
€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Δημιουργία ψηφιακών παρουσιάσεων (storytelling) που δημιουργούνται στο
πλαίσιο του προγράμματος για εκστρατείες ευαισθητοποίησης, για την προώθηση
των στόχων, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, οι οποίες
διευκολύνουν

και

εμπλουτίζουν

την

επικοινωνία

με

τους

ενδιαφερόμενους/stakeholders και με το κοινό (target group) στο οποίο στοχεύει το
έργο.
Αφήγηση ιστορίας (storytelling): Στο τέλος του προγράμματος, θα παραδοθεί ένα
προϊόν multimedia, το οποίο θα χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία επικοινωνίας,
όπως infographics, βίντεο και κινούμενα σχέδια, το οποίο προϊόν θα αναφέρει την
ιστορία του έργου finMED, συνοψίζοντας τα κύρια αποτελέσματα των εκδηλώσεων
και των δραστηριοτήτων.
Εν προκειμένω ο ανάδοχος οφείλει:


Παραγωγή αναπαραστάσεων κινούμενης εικόνας για την ενοποιημένη
θεματική παρουσίαση του έργου. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με
το application form του finMED, η προτεινόμενη δράση αφορά τη
δημιουργία

ψηφιακών

ευαισθητοποίησης,

για

παρουσιάσεων
την

για

προώθηση

την
των

ενίσχυση

της

στόχων,

των

δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, με τρόπο ώστε
να διευκολύνουν και να εμπλουτίζουν τις επικοινωνίες προς τους
ενδιαφερόμενους ως προς τους στόχους του έργου.
Με στόχο το συνδυασμό εκπαίδευσης και διάδοσης, οι ιστορίες θα περιλαμβάνουν
κίνηση (animation) σε επιλεγμένα τρισδιάστατα μοντέλα (3D Animation), βάσει
24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
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προκαθορισμένων σεναρίων. Για τη δημιουργία των video θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί λογισμικό αιχμής για τη δημιουργία των τρισδιάστατων μοντέλων
τα οποία θα παραδοθούν σε format το οποίο επιτρέπει τη χρήση τους σε μελλοντικά
video. Στο παραδοτέο περιλαμβάνεται και η υφή (texture) του τρισδιάστατου
μοντέλου. Αναλυτικά, η διαδικασία παραγωγής θα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Δημιουργία αρχικού σεναρίου και απεικόνισή σε ειδικούς πίνακες (storyboards)
για την αρχική οπτικοποίηση του βίντεο μέσω μιας σειράς εικόνων που δείχνει την
ιστορία σε δύο διαστάσεις με δράση και διάλογο στα οποία συμπεριλαμβάνεται και
η αρχική περιγραφή της μουσικής επένδυσης. Το σενάριο θα προταθεί από τον
ανάδοχο, τα κείμενα που θα εμπεριέχονται στο storytelling θα συμφωνηθούν από
κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι πρωτότυπα και θα αποτυπώνουν με
εύστοχο τρόπο τα μηνύματα του έργου. Δεδομένου ότι θα παραχθούν video από το
Green Growth Community, o ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση αυτών, να τα
μελετήσει ώστε να διασφαλιστεί η πρωτοτυπία και να αποφευχθούν επαναλήψεις.
2. Δημιουργία χαρακτήρων και περιβάλλοντος με τη χρήση λογισμικού δημιουργίας
τρισδιάστατων αντικειμένων (3D objects).
3. Δημιουργία της υφής (texture) των τρισδιάστατων μοντέλων (texturing).
4. Παραμετροποίηση των τρισδιάστατων μοντέλων για τη δημιουργία κίνησης
(rigging).
5. Δημιουργία κίνησης και ενσωμάτωση των κινούμενων αντικειμένων στο video
(frame by frame).

Ενσωμάτωση κανόνων φυσικής (physics engine) όπου είναι

απαραίτητο.
6. Τοποθέτηση κάμερας, φωτισμός των πλάνων και ενσωμάτωση οπτικών εφέ.
7. Ενσωμάτωση μουσικής επένδυσης.
8. Τελικό μοντάζ.
9. Υψηλή ανάλυση (HD)
10. Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο YouTube
11.Χρήση αγγλικών υπότιτλων
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12. Χρήση του λογότυπου, σχημάτων, χρωμάτων και γενικότερα του branding του
προγράμματος MED ώστε μέσω του εν λόγω παραδοτέου να εκφραστούν οι
υποσχέσεις και οι προσδοκίες του προγράμματος και η επίτευξη του εφικτού, η
διαφοροποίηση που το πρόγραμμα εκφράζει σε σχέση με άλλα, τα μέγιστα δυνατά
οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι τρίτοι στους οποίους στοχεύει, η
εμπιστοσύνη κλπ.
13. Ελάχιστη διάρκεια video τρία (3) λεπτά της ώρας

Λαμβάνονται υπόψη οι υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου ή και των εταίρων του
έργου και σύμφωνα με το application form του έργου και των υποδείξεων, εν
κατακλείδι, της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλεται από τον ανάδοχο:
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως 31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως 30.09.2020-6ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.10.2020.

Σημείωση:
Η δαπάνη για το παραδοτέο ΠΕ.2/Π4 καταβάλλεται ως ακολούθως:
30% μετά την ολοκλήρωση της Τεχνικής έκθεσης

περιόδου 01.09.2019 έως

29.02.2020-4ου εξαμήνου
70% με την ολοκλήρωση της Τεχνικής έκθεσης
31.08.2020-5ου

περιόδου 01.03.2020 έως

εξαμήνου και της Τεχνικής έκθεσης περιόδου 01.09.2020 έως

30.09.2020-6ου εξαμήνου
ή και
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100% μετά την ολοκλήρωση του παραδοτέου

5. ΠΕ.2/Π5 - Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια ή σε διεθνείς εκδηλώσεις
(D2.3.1, 01-2022)
Αριθμός

δράσης

στην

κατηγορία

External

expertise

and

services:

17.

Προϋπολογισμός παραδοτέου ΠΕ.2/Π5, Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια ή σε
διεθνείς εκδηλώσεις 25.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου και σε εκδηλώσεις/συνέδρια/συναντήσεις που
διοργανώνονται από άλλα σχετικά θεματικά προγράμματα του χώρου MED και/ή
της ΕΕ ή από δραστηριότητες του οριζόντιου προγράμματος SYNGGI και της
θεματικής κοινότητας Green Growth.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσης παρατίθενται ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ που
λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το application form του έργου.
Εν προκειμένω:


Συμμετοχή αναδόχου στις συναντήσεις του Προγράμματος MED,
σε εκδηλώσεις που οργανώνονται υπό την επίβλεψη του έργου
SYNGGI

και

σε

εκδηλώσεις/συνέδρια/συναντήσεις

που

διοργανώνονται από άλλα σχετικά θεματικά προγράμματα και
προγράμματα MED ή ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των
Περιφερειών. Ο ανάδοχος θα συμμετέχει το μέγιστο σε οχτώ (8)
συναντήσεις για τα έτη αναφοράς 2019, 2020, 2021 και 1ο/2022,
κατόπιν απόφασης/εντολής της Αναθέτουσας Αρχής. Στα πλαίσια
αυτά ο Σύμβουλος Επικοινωνίας και ανάδοχος του παρόντος ορίζει
και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας με το οριζόντιο έργο SYNGGI
προκειμένου μεταξύ άλλων να προβαίνει σε ενέργειες όπως
ενδεικτικά αναφέρονται: συλλογή και αποστολή ορθών/καλών
πρακτικών, εμπειριών, συμμετοχή σε Θεματικά Εργαστήρια και
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παροχή

ζητούμενων

πληροφοριών.

Όπως

προαναφέρθηκε,

ο

ανάδοχος απαιτείται να είναι πολύ καλός γνώστης του έργου, ώστε,
να δύναται σε κάθε συμμετοχή του να κάνει παρεμβάσεις, προτάσεις,
να συντονίζει μαζί με άλλους εταίρους κάθε γεγονός/εκδήλωση που
λαμβάνει χώρα εφόσον ζητηθεί αρμοδίως από τον οικοδεσπότη
εταίρο, ή και να δίνει συνεντεύξεις κατόπιν σύμφωνης γνώμης της
Αναθέτουσας Αρχής.
Προϋπολογισμός Παραδοτέου 20.820,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)



Τεχνική Αναφορά με συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων
εκάστου συνάντησης στις οποίες μετέχει ο ανάδοχος όπου θα
περιλαμβάνονται τα πρακτικά (minutes εφόσον έχουν εκδοθεί από
τον φιλοξενούντα την συνάντηση έως και την παράδοση του
παραδοτέου) και οι αποφάσεις της συνάντησης στην αγγλική γλώσσα
και επιτελική σύνοψη στην ελληνική. Υποβάλλεται μια Τεχνική
Αναφορά που περιλαμβάνεται στην

Τεχνική έκθεση περιόδου

αναφοράς.
Προϋπολογισμός παραδοτέου 5 Χ 310,00 €=1.550,00 (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ)


Σύνταξη παρουσιάσεων σε ηλεκτρονική μορφή (πέντε συνολικά, 1
ανά εξάμηνο) με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν προς
παρουσίαση σε εκδηλώσεις στην ελληνική γλώσσα και εφόσον
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και στην αγγλική.

Οι

παρουσιάσεις περιλαμβάνονται στην Τεχνική έκθεση περιόδου
αναφοράς.
Προϋπολογισμός παραδοτέου 5 Χ 310,00 €=1.550,00 (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ)
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Συμμετοχή του αναδόχου στις τρείς επίσημες συναντήσεις των
ενδιαφερόμενων μερών συναντήσεις (3 συνολικά ) των stakeholders
που υλοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Δυτικής Μακεδονίας. Υποβάλλεται στην Τεχνική έκθεση περιόδου
που αυτά υλοποιούνται, συνοπτική περιγραφή των ενεργειών
δράσεων εκάστου συνάντησης όπου περιλαμβάνονται τα Πρακτικά
και οι Αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Προϋπολογισμός παραδοτέου 3Χ360,00 € =1.080,00 (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ)

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλονται από τον ανάδοχο Τεχνική έκθεση ανά εξάμηνο
με λεπτομερή αναφορά των ενεργειών υλοποιήθηκαν όπως περιγράφονται
ανωτέρω και υλικό τεκμηρίωσης. Εν προκειμένω:
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως 31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως 28.02.2021-6ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2021.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2021 έως 31.08.2021-7ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2021.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2021 έως 31.01.2022-8ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 10.01.2022.

Σημείωση: Λαμβάνει χώρα τουλάχιστον ένα γεγονός ανά εξάμηνο και αποτελεί
υποχρέωση του αναδόχου να παρίσταται σε κάθε εκδήλωση κατόπιν απόφασης
της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα.
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Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για τις προβλεπόμενες συναντήσεις του
παρόντος έργου, περιλαμβάνονται στο τελικό συμβατικό ποσό της αμοιβής του
αναδόχου.

Ε. Συνολικές Υποχρεώσεις Αναδόχου – Παραδοτέα ΠΕ.5

6. ΠΕ.5/Π6

–

Διοργάνωση

Business2finance

meeting-Συναντήσεις

Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτών
(D5.3.1, 10-2020)
Αριθμός

δράσης

στην

κατηγορία

External

expertise

and

services:

99.

Προϋπολογισμός παραδοτέου ΠΕ.5/Π6, Διοργάνωση Business2finance meeting (B2f)
6.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
Οι συναντήσεις B2f είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του
εργαλείου finMED (Deliverable 3.5.1 και D4.3.1) στην πραγματική επιχειρηματική
ζωή. Διοργανώνεται σε κάθε περιοχή ένα (1) Business2finance Meeting στο οποίο
συμμετέχουν εταιρείες / ΜμΕ που υποστηρίζονται στη δράση 4.3:«Simulating the
use of the support service toward a selected number of companies/SMSs»

και

χρηματοδότες που συμμετέχουν στη δράση 5.2 «Building linkages among actors in
green sectors innovation system and financers» σύμφωνα με το application form
του έργου. Οι συνεδριάσεις B2f διευκολύνουν την αντιστοίχιση μεταξύ των αναγκών
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοδοτών των ΜμΕ/εταιρειών,
ενώ παράλληλα αποτελούν ευκαιρία για δοκιμή της εγκυρότητας και της
αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας υποστήριξης που αναπτύχθηκε στο Deliverable
3.5.1 «Format of a Support service to be provided by clusters and business support
organizations to their members (including method of delivery)» (υλοποίηση έως
04-2019) και δοκιμάζεται στο Deliverable 4.3.1 «Report describing in details the
simulation exercises, carried out by involved PPs and their results. It is draft
according to a common template and the different experiences reported are
harmonized in a unique document by activity leader (ENVI)» (υλοποίηση έως 012020) σε συγκεκριμένη επιχειρηματική ζωή. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στις
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εταιρείες/ΜμΕ που υποστηρίζονται στην δράση 4.3 (Προσομοίωση της χρήσης της
υπηρεσίας υποστήριξης προς έναν επιλεγμένο αριθμό εταιρειών/ΜμΕ). Τέλος οι
συναντήσεις B2F παρουσιάζουν πολύτιμες ευκαιρίες επένδυσης που προσφέρουν οι
πράσινοι τομείς, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν το προφίλ των επενδύσεων (ενδεικτικά
τον επιχειρηματικό ρίσκο, την απόδοση των επενδύσεων, την κερδοφορία). Οι
συναντήσεις B2f οργανώνονται σε κάθε εταίρο υπό την εποπτεία του υπεύθυνου
εταίρου, Αναπτυξιακή Oικονομική Eταιρεία Sarajevo (SERDA).

Εν προκειμένω ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:


Ενοικίαση ή και διαμόρφωση αίθουσας δυναμικότητας 40 ατόμων



Διάθεση απαραίτητου τεχνικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού
σύγχρονης τεχνολογίας: τουλάχιστον 1 φορητός υπολογιστής με
δυνατότητα σύνδεσης με προβολικό μηχάνημα (video projector),
πανί/ οθόνη προβολής ελάχιστης διάστασης 2*2μ, 1 laser pointer,
σύστημα μαγνητοφώνησης, καθώς και ασύρματης σύνδεσης wi-fi
εντός της αίθουσας για το σύνολο των συμμετεχόντων



Διαμόρφωση

ατζέντας

με

τους

εταίρους/εισηγητές,

ΜμΕ/χρηματοδότες που θα παρασταθούν και τη θεματολογία


Διοργάνωση συνέντευξης τύπου των βασικών συντελεστών του
έργου και εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας



Ανάπτυξη και δημοσίευση δύο (2) ενημερωτικών δελτίων τύπου
πριν και μετά τη διεξαγωγή της συνάντησης και σύμφωνα με τα
ανωτέρω αναφερόμενα στο ΠΕ.2/Π1 – Ψηφιακά δελτία τύπου και
Άρθρα



Συντονισμός της συνάντησης



Υπηρεσίες Γραμματειακής υποστήριξης ενός ατόμου

(υποδοχή,

τήρηση παρουσιολογίου συμμετεχόντων διανομή εντύπου υλικού)


Τεχνική Αναφορά με συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων
της

Συνάντησης
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24610-53996 (απευθείας)
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περιλαμβάνονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της συνάντησης στην
αγγλική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην ελληνική. Υποβάλλεται
μια Τεχνική Αναφορά που περιλαμβάνεται στην Τεχνική έκθεση
περιόδου αναφοράς


Υπηρεσίες εστίασης (40 ατόμων) και εν προκειμένω:
 Γεύμα εργασίας την ημερομηνία που θα ορίσει η Αναθέτουσα
Αρχή (συνολικά ένα)
 Δείπνο την

ημερομηνία που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

(συνολικά ένα)
 Καφέ και συνοδευτικά την ημερομηνία που θα ορίσει η
Αναθέτουσα

Αρχή

(2

συνολικά

διαλείμματα).

Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον (α) ζεστά ροφήματα καφέ
(φίλτρου, στιγμιαίο και espresso, decaffeine), τρία είδη
τσαγιού, συνοδευόμενο από γλυκαντικά (ζάχαρη λευκή
καστανή, ζαχαρίνη, στέβια, μέλι) (β) δύο είδη χυμών, (γ)
εμφιαλωμένο νερό (φυσικό και μεταλλικό), (δ) γλυκά
βουτήματα και κέικ/ 3 είδη κατ’ ελάχιστο και δύο είδη
παραδοσιακές πίτες, καθώς και σέρβις (γυάλινα σερβίτσια).

Έκαστο γεύμα ή δείπνο θα παρασχεθεί σε χώρο, εστιατόριο της πόλης της Κοζάνης
και με μενού που θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Θα
ληφθούν υπόψη οι διατροφικές απαιτήσεις των συμμετεχόντων. Δύναται να
παρασχεθούν και υπηρεσίες catering κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας
Αρχής. Στην τελευταία περίπτωση αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο η διαμόρφωση
χώρου παροχής των υπηρεσιών εστίασης. Το κάθε μενού θα τύχει της αρχικής
έγκρισης της αναθέτουσας αρχής σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Εκτιμώμενο
κόστος 30,00 € ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γεύμα και δείπνο θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
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πρώτο πιάτο με δυνατότητα επιλογής από έξι (6) ζεστά και τέσσερα (4) κρύα),
τέσσερις (4) σαλάτες, τυριά,
κυρίως πιάτα ζεστά με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μοσχάρι, κοτόπουλο,
ψάρι, χορτοφάγων και ζεστά ορεκτικά (τέσσερα ορεκτικά ανά τέσσερα άτομα),
ατομικά γλυκά επιδόρπια (δυνατότητα επιλογής από τέσσερα τουλάχιστον),
μεταλλικό νερό (φυσικό / ανθρακούχο), αναψυκτικά.
Το μενού θα πρέπει να βασίζεται στην Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και ειδικά
στην τοπική γαστρονομία της Δυτικής Μακεδονίας με χρήση πρώτων υλών και
τοπικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή ενδέχεται να
ζητήσει από τον Ανάδοχο την διάθεση ειδικών γευμάτων για συμμετέχοντες με
ειδικές διατροφικές ανάγκες/ αλλεργίες (π.χ. glutein-free, χορτοφαγικό μενού,
kosher

κ.λπ.)

βάσει

ερωτηματολογίου

εμπιστευτικού

χαρακτήρα

που

θα

συμπληρώσουν για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες πριν την άφιξή τους.

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόταση χώρων σύμφωνα με τα ως άνω
περιγραφόμενα σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με λεπτομερή χρονοπρογραμματισμό
που θα δίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλονται από τον ανάδοχο μία (1) Τεχνική έκθεση
εξαμήνου που λαμβάνει χώρα το

Business2finance meeting με λεπτομερή

αναφορά των ενεργειών υλοποιήθηκαν όπως περιγράφονται ανωτέρω και υλικό
τεκμηρίωσης. Εν προκειμένω:
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2020
Ή
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως 31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2020
Ή
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 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως 30.10.2020-6ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.11.2020.

(υποβάλλεται μία Τεχνική έκθεση)

7. ΠΕ.5/Π7 – Τελική-ολοκληρωμένη έκδοση του Εργαλείου Δημιουργίας
Ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές
(D5.5.1, 01-2021)
Αριθμός

δράσης

Προϋπολογισμός
Εργαλείου

στην

κατηγορία

παραδοτέου

Δημιουργίας

External

ΠΕ.5/Π7,

Ικανοτήτων

για

expertise

and

services:

100.

έκδοση

του

Τελική-ολοκληρωμένη
τις

δημόσιες

αρχές

8.000,00

€

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Η δράση 5.5 με τίτλο «Transferring the improved and finalized capacity building
tool for public authorities», σύμφωνα με το εγκεκριμένο Application Form του
έργου, παρέχει την οριστική έκδοση του εργαλείου δημιουργίας ικανοτήτων
προσθέτοντας βελτιώσεις δια μέσου της εμπειρίας του έργου finMED. Έχουν ήδη
παραχθεί δύο Οδηγοί φέροντες τίτλους «Guidelines for the contents of the support
service to be provided by cluster organizations to their members», σχετικό
παραδοτέο D3.4.1 και «Guidelines for the contents and structure of the capacity
building tool for public authorities to improve capacities for innovation financing
in green sectors», σχετικό παραδοτέο D3.4.2. Οι εν λόγω Οδηγοί θα μεταφραστούν
στην γλώσσα του κάθε εταίρου, όπως και τα σχετικά ερωτηματολόγια που θα
δοθούν από τον υπεύθυνο της δράσης ή του παραδοτέου προκειμένου να λάβει
χώρα έρευνα με συμπλήρωση δομημένων ή μη ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα
ερωτηματολόγια και τις οδηγίες που θα δοθούν από τον υπεύθυνο του έργου ή της
Δράσης, σε Επιχειρήσεις ή clusters ή Δημοσίους υπαλλήλους αντίστοιχα με τον
Οδηγό προκειμένου να υποστηριχτεί η μαθησιακή διαδικασία και να διασφαλιστεί
ότι η Ιδιωτικοί φορείς και οι Δημόσιοι μιλούν την ίδια γλώσσα. Η έρευνα με τα
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ερωτηματολόγια θα διεξαχθεί από τον Ανάδοχο της παρούσης σε δείγμα
υποκειμένων όπως θα καθοριστεί από τον επικεφαλής εταίρο, θα μελετηθεί μικρός
αριθμός ερωτώμενων ή παρατηρούμενων (τουλάχιστον 20 περιπτώσεις) οι δε
συμμετέχοντες Επιχειρήσεις ή clusters ή Δημόσιοι υπάλληλοι θα προταθούν από τον
Ανάδοχο ή και από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα
καταγραφούν, θα μελετηθούν σύμφωνα με ενδεδειγμένους επιστημονικούς τρόπους
προκειμένου να εξαχθούν τα αποτελέσματα και να αποδοθούν στην Αναθέτουσα
Αρχή. Ενναλακτικά αντί της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει και
προσωπική συνέντευξη σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επαναλαμβάνεται ότι, μέσω της δράσης υποστηρίζεται η μαθησιακή διαδικασία
διασφαλίζοντας ότι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς "μιλούν την ίδια γλώσσα" και
περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο χειρισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Μεταφράζεται στις εθνικές γλώσσες των εταίρων στοχεύοντας σε μια ευρεία
μεταφορά του εργαλείου στις εμπλεκόμενες περιοχές.

Εν προκειμένω ο ανάδοχος αναλαμβάνει:


Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των Οδηγών «Guidelines for
the contents of the support service to be provided by cluster
organizations to their members» και Guidelines for the contents
and structure of the capacity building tool for public authorities to
improve capacities for innovation financing in green sectors». Θα
απαιτηθούν να μεταφραστούν έως 200 σελίδες των Οδηγών και των
συνοδευτικών παραρτημάτων τους



Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ερωτηματολογίων ή των
οδηγιών για την διενέργεια της έρευνας



Διενέργεια της έρευνας



Καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας-Συμπεράσματα



Τεχνική Αναφορά της Τελικής-ολοκληρωμένης έκδοσης του
Εργαλείου Δημιουργίας Ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές ώστε να
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υποστηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της καινοτομίας στους
πράσινους τομείς. Παράλληλα με την δράση 6.2, «Support policy learning of public authorities with the use of the finMED tool and
technical experts» (υλοποίηση 02-2021 έως και 08-2021) παρέχει
συγκεκριμένες γνώσεις και ικανότητες για την εισαγωγή οικονομικών
μηχανισμών και λύσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλονται από τον ανάδοχο Τεχνική έκθεση εξαμήνου με
λεπτομερή αναφορά των ενεργειών που υλοποιήθηκαν όπως περιγράφονται
ανωτέρω και υλικό τεκμηρίωσης. Εν προκειμένω:
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως 31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2020.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως 31.01.2021-6ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 28.02.2021.

Σημείωση:
Η δαπάνη για το παραδοτέο ΠΕ.5/Π7 καταβάλλεται ως ακολούθως:
30% μετά την ολοκλήρωση της Τεχνικής έκθεσης

περιόδου 01.09.2019 έως

29.02.2020-4ου εξαμήνου
70% με την ολοκλήρωση της Τεχνικής έκθεσης

περιόδου 01.03.2020 έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου και της Τεχνικής έκθεσης περιόδου 01.09.2020 έως
31.01.2020-6ου εξαμήνου
ή και
100% μετά την ολοκλήρωση του παραδοτέου
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ΣΤ. Συνολικές Υποχρεώσεις Αναδόχου – Παραδοτέα ΠΕ.6

8. ΠΕ.6/Π8 – Συναντήσεις εμπλεκόμενων μερών-Stakeholder meetings
(D6.3.2, 07-2021)
Αριθμός

δράσης

Προϋπολογισμός

στην

κατηγορία

παραδοτέου

External

ΠΕ.6/Π8,

expertise

Συναντήσεις

and

services:

εμπλεκόμενων

22.

μερών-

Stakeholder meetings 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Δύναται να πραγματοποιηθούν τρία το μέγιστο Stakeholder meetings, σε
ημερομηνίες που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν σύμφωνης άποψης
του επικεφαλής εταίρου λαμβάνοντας υπόψη τις εν καιρώ διαμορφούμενες
απαιτήσεις του έργου,

Μέγιστος αριθμός εμπλεκόμενων μερών (Stakeholders) 20

άτομα.
Τέλος δύναται κάποιο εξ αυτών των τριών Stakeholder meetings να μη λάβει χώρα
για λόγους που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει σκόπιμο. Στην περίπτωση αυτή δεν
αναζητούνται ευθύνες. Ο ανάδοχος στη προσφορά του περιλαμβάνει και τα τρία (3)
Stakeholder meetings συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Ο Ανάδοχος οφείλει:
I.

Να εργαστεί από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή για

εύρεση ομάδας

στόχου (target group). Επιπροσθέτως αναλαμβάνει τη διαμόρφωση και
διαχείριση

της

ομάδας

στόχου

και

του

δικτύου

αποδεκτών,

την

συγκέντρωση και υποβολή στοιχείων ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
για ένταξη στην πλατφόρμα “finMED”, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις
υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου του έργου και των υποδείξεων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Επιπροσθέτως, o ανάδοχος, για έκαστο stakeholder meeting προβαίνει στις κάτωθι
ενέργειες:
II.

Ενοικίαση ή και διαμόρφωση αίθουσας δυναμικότητας 20 ατόμων
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III.

Διάθεση

απαραίτητου

σύγχρονης

τεχνικού

τεχνολογίας:

και

οπτικοακουστικού

τουλάχιστον

1

φορητός

εξοπλισμού

υπολογιστής

με

δυνατότητα σύνδεσης με προβολικό μηχάνημα (video projector), πανί/
οθόνη προβολής ελάχιστης διάστασης 2*2μ, 1 laser pointer, σύστημα
μαγνητοφώνησης, καθώς και ασύρματης σύνδεσης wi-fi εντός της
αίθουσας για το σύνολο των συμμετεχόντων
IV.

Μαγνητοφώνηση των εργασιών

V.

Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση στιγμιότυπων. Διάθεση σε ψηφιακή
μορφή τουλάχιστον 30 φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης καθώς και ενός
πεντάλεπτου βίντεο με στιγμιότυπα

VI.

Υπηρεσίες εστίασης και εν προκειμένω:


Γεύμα εργασίας με υπηρεσίες catering



Καφέ και συνοδευτικά. Περιλαμβάνονται καφές, χυμός και προϊόντα
ζαχαροπλαστικής(ενδεικτικά ποικιλία από πίτες και κέικ )

Η παράθεση του γεύματος θα γίνει σε χώρο επιλογής της Αναθέτουσας Αρχής, τη
διαμόρφωση του οποίου θα αναλάβει ο ανάδοχος, με μενού που θα καθοριστεί σε
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
Το γεύμα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
πρώτο πιάτο με δυνατότητα επιλογής από τέσσερα (4) ζεστά πιάτα,
τέσσερις (4) σαλάτες, τυριά, ορεκτικά(τέσσερα είδη)
και ατομικά γλυκά επιδόρπια, μεταλλικό νερό (φυσικό / ανθρακούχο), αναψυκτικά
Το κάθε μενού θα τύχει της αρχικής έγκρισης της αναθέτουσας αρχής σε
συνεργασία με τον ανάδοχο.

Επισήμανση: Η οργάνωση του χώρου για την παροχή των ως άνω αναγραφομένων
υπηρεσιών εναπόκειται στην ευθύνη του αναδόχου.
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Κατόπιν των ανωτέρω υποβάλλονται από τον ανάδοχο Τεχνική έκθεση εξαμήνου με
λεπτομερή αναφορά των ενεργειών υλοποιήθηκαν όπως περιγράφονται ανωτέρω
και υλικό τεκμηρίωσης. Εν προκειμένω:
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2020
Ή/και
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως 31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2020
Ή/και
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως 28.02.2021-6ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 31.03.2021
Ή/και
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2021 έως 31.07.2021-7ου εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.08.2021

(υποβάλλονται τόσες Τεχνικές εκθέσεις όσες και οι περίοδοι που λαμβάνουν
χώρα τα meetings και τις ενέργειες που υλοποιούνται από τον ανάδοχο
αναφορικά με το I άνωθι αναφερόμενο)

Σημείωση:
Η δαπάνη για το παραδοτέο ΠΕ.6/Π8 καταβάλλεται ως ακολούθως:
100% μετά την ολοκλήρωση εκάστου meeting

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
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Πακέτο
WP 2

Παραδοτέο
Project Communication
Ψηφιακά δελτία τύπου και Άρθρα (D2.2.1)
 Τεχνική έκθεση

Μήνας

περιόδου 01.09.2019 έως Έως

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση

31.03.2020

περιόδου 01.03.2020 έως Έως
30.09.2020

31.08.2020-5ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως Έως

28.02.2021-6ου εξαμήνου.
ΠΕ.2/Π1

 Τεχνική έκθεση
31.08.2021-7ου

31.03.2021

περιόδου 01.03.2021 έως Έως
εξαμήνου.

Παράδοση

έως 30.09.2021

30.09.2021
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2021 έως

31.01.2022-8ου εξαμήνου.

Έως
10.01.2022

Το Παραδοτέο εξειδικεύεται ανωτέρω στη Διακήρυξη
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Ψηφιακές

δραστηριότητες,

συμπεριλαμβανομένων

των κοινωνικών μέσων και των πολυμέσων (D2.2.2)
περιόδου 01.09.2019 έως Έως
31.03.2020
εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση
29.02.2020-4ου

περιόδου 01.03.2020 έως Έως
30.09.2020
εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση
31.08.2020-5ου

περιόδου 01.09.2020 έως Έως
31.03.2021
εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση
ΠΕ.2/Π2

28.02.2021-6ου

περιόδου 01.03.2021 έως Έως
30.09.2021
εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση
31.08.2021-7ου

περιόδου 01.09.2021 έως Έως
10.01.2022
εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση
31.01.2022-8ου

Το Παραδοτέο εξειδικεύεται ανωτέρω στη Διακήρυξη

ΠΕ.2/Π3 - Δημόσιες εκδηλώσεις (D2.2.3)
 Τεχνική έκθεση περιόδου/εξαμήνου όπου θα Εντός
λάβει χώρα το Υψηλού Επιπέδου Συνέδριο, με από
ΠΕ.2/Π3

μηνός
την

χρόνο υλοποίησης αυτού έως και Νοέμβριο υλοποίηση
του
2021.
Το Παραδοτέο εξειδικεύεται ανωτέρω στη Διακήρυξη
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Διήγηση (D2.2.4)
 Τεχνική έκθεση
29.02.2020-4ου

περιόδου 01.09.2019 έως Έως
εξαμήνου.
31.03.2020

 Τεχνική έκθεση
ΠΕ.2/Π4

31.08.2020-5ου

περιόδου 01.03.2020 έως Έως
εξαμήνου.
30.09.2020

 Τεχνική έκθεση
30.09.2020-6ου

περιόδου 01.09.2020 έως Έως
εξαμήνου.
31.10.2020

Το Παραδοτέο εξειδικεύεται ανωτέρω στη Διακήρυξη

Συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια ή σε διεθνείς
εκδηλώσεις ((D2.3.1)

Έως

 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως 31.03.2020

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση
31.08.2020-5ου
ΠΕ.2/Π5

περιόδου 01.03.2020 έως Έως
εξαμήνου.
30.09.2020

 Τεχνική έκθεση
28.02.2021-6ου

περιόδου 01.09.2020 έως Έως
εξαμήνου.
31.03.2021

 Τεχνική έκθεση
31.08.2021-7ου

περιόδου 01.03.2021 έως Έως
εξαμήνου.
30.09.2021

 Τεχνική έκθεση
31.01.2022-8ου

περιόδου 01.09.2021 έως Έως
εξαμήνου.
10.01.2022

Το Παραδοτέο εξειδικεύεται ανωτέρω στη Διακήρυξη

WP 5

Transferring
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Διοργάνωση Business2finance meeting-Συναντήσεις
Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτών
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως
Έως και ένα

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
ΠΕ.5/Π6

μήνα μετά τη

Ή
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.03.2020 έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου.

λήξη

της

περιόδου
αναφοράς

Ή
 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2020 έως

30.10.2020-6ου εξαμήνου.
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Τελική-ολοκληρωμένη

έκδοση

του

Εργαλείου

Δημιουργίας Ικανοτήτων για τις δημόσιες αρχές
 Τεχνική έκθεση
29.02.2020-4ου

περιόδου 01.09.2019 έως

εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση

31.03.2020

περιόδου 01.03.2020 έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου.
ΠΕ.5/Π7

 Τεχνική έκθεση
31.01.2021-6ου

WP 6

Έως
30.09.2020

περιόδου 01.09.2020 έως

εξαμήνου.

Έως

Έως
28.02.2021

Capitalising

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη

119

ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΚΧΨ-ΝΚΜ

19PROC005488806 2019-08-29

Συναντήσεις

εμπλεκόμενων

μερών-Stakeholder

meetings

 Τεχνική έκθεση

περιόδου 01.09.2019 έως

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
Ή/και
περιόδου 01.03.2020 έως Έως και ένα
μήνα μετά τη
εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση
31.08.2020-5ου
ΠΕ.6/Π8

λήξη

Ή/και

της

περιόδου

 Τεχνική έκθεση
28.02.2021-6ου

περιόδου 01.09.2020 έως αναφοράς
εξαμήνου.

Ή/και
 Τεχνική έκθεση
31.07.2021-7ου

περιόδου 01.03.2021 έως

εξαμήνου.

Σημείωση: Τα Παραδοτέα σχετικά με την Επιτροπή Καθοδήγησης και την Εθνική
Αρχή Πληρωμής αποτελούν εισηγητικά – υποστηρικτικά κείμενα εργασίας προς
την ομάδα έργου του έργου finMED του Προγράμματος Interreg MED της
Αναθέτουσας Αρχής.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Πακέτο
Εργασίας

Μήνας

Παραδοτέο

Παράδοσης

- Κωδικός
WP 2

Π/Υ (€)

Π/Υ (€)

(χωρίς

(με

ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%) 24%)
Project Communication
Ψηφιακά δελτία τύπου και Άρθρα
(D2.2.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου

Έως
31.03.2020

εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως
31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Έως
30.09.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
ΠΕ.2/Π1

01.09.2020 έως

Έως

28.02.2021-6ου εξαμήνου.

31.03.2021

4.370,97 5.420,00

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021 έως

Έως

31.08.2021-7ου εξαμήνου.

30.09.2021

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2021 έως
31.01.2022-8ου εξαμήνου.
Το

Παραδοτέο

Έως
10.01.2022

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Ψηφιακές

δραστηριότητες,

συμπεριλαμβανομένων
κοινωνικών

των

μέσων

και

των

πολυμέσων (D2.2.2)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως

Έως

29.02.2020-4ου εξαμήνου.

31.03.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως

Έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου.

30.09.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου

ΠΕ.2/Π2

01.09.2020 έως

Έως
31.03.2021

28.02.2021-6ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021

έως

31.08.2021-7ου εξαμήνου.

Έως
30.09.2021

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2021
31.01.2022-8ου
Το

Παραδοτέο

έως Έως
εξαμήνου. 10.01.2022

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Δημόσιες εκδηλώσεις (D2.2.3)
 Τεχνική έκθεση
περιόδου/εξαμήνου όπου
θα λάβει χώρα το Υψηλού
Επιπέδου Συνέδριο, με
ΠΕ.2/Π3

χρόνο υλοποίησης αυτού

Έως και

έως και Νοέμβριο 2021.

Νοέμβριο

Παράδοση εντός μηνός

2021

2.080,65 2.580,00

από την υλοποίηση του
Υψηλού Επιπέδου
Συνεδρίου
Το

Παραδοτέο

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη
Διήγηση (D2.2.4)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως

Έως
31.03.2020

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως

ΠΕ.2/Π4

Έως
30.09.2020

31.08.2020-5ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2020 έως
30.09.2020-6ου εξαμήνου.
Το

Παραδοτέο

13.709,68 17.000,00

Έως
31.10.2020

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Συμμετοχή
εργαστήρια

σε
ή

θεματικά
σε

διεθνείς

εκδηλώσεις (D2.3.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Έως
31.03.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως

Έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου.

30.09.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
ΠΕ.2/Π5

01.09.2020 έως

Έως

28.02.2021-6ου εξαμήνου.

31.03.2021

20.161,29 25.000,00

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021 έως
31.08.2021-7ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2021 έως
31.01.2022-8ου εξαμήνου.
Το

Παραδοτέο

Έως
30.09.2021
Έως
10.01.2022

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Το

παραδοτέο

ΠΕ.2/Π5

εξειδικεύεται ως ακολούθως:
Συμμετοχή

αναδόχου

στις

συναντήσεις του Προγράμματος

16.790,32 20.820,00

MED
Τεχνική Αναφορά με συνοπτική

1.250,00

1.550,00

1.250,00

1.550,00

870,97

1.080,00

περιγραφή των αποτελεσμάτων
εκάστου συνάντησης.
Σύνταξη
ηλεκτρονική

παρουσιάσεων
μορφή

σε
(πέντε

συνολικά, 1 ανά εξάμηνο)
Συμμετοχή του αναδόχου στις
τρείς επίσημες συναντήσεις των
ενδιαφερόμενων μερών
20.161,29 25.000,00
WP 5

Transferring

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Διοργάνωση

Business2finance

meeting-Συναντήσεις
Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτών
(D5.3.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου.
Έως και ένα

Ή

μήνα
 Τεχνική έκθεση περιόδου

ΠΕ.5/Π6

μετά

τη λήξη της 5.241,94 6.500,00

01.03.2020 έως

περιόδου

31.08.2020-5ου

αναφοράς

εξαμήνου.

Ή
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2020 έως
30.10.2020-6ου εξαμήνου.
Το

Παραδοτέο

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Τελική-ολοκληρωμένη
του

Εργαλείου

Ικανοτήτων

για

έκδοση

Δημιουργίας
τις

δημόσιες

αρχές
(D5.5.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου.
ΠΕ.5/Π7

Έως
31.03.2020
6.451,60 8.000,00

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως

Έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου.

30.09.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου

Το

01.09.2020 έως

Έως

31.01.2021-6ου εξαμήνου.

28.02.2021

Παραδοτέο

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη
WP 6

Capitalising

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Συναντήσεις

εμπλεκόμενων

μερών-Stakeholder meetings
(D6.3.2)

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου
ή/και
 Τεχνική έκθεση περιόδου
ΠΕ.6/Π8

Έως και ένα

01.03.2020 έως

μήνα

31.08.2020-5ου εξαμήνου

τη λήξη της 1.612,90 2.000,00

μετά

περιόδου

ή/και
 Τεχνική έκθεση περιόδου

αναφοράς

01.09.2020 έως
28.02.2021-6ου εξαμήνου
ή/και
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021 έως
31.07.2021-7ου εξαμήνου
Το

Παραδοτέο

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

53.629,03 12.870,97
66.500,00

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και
εξωτερικού, του έργου βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Ο ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και στις δραστηριότητες του
έργου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω
μόνο εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος απαιτείται να είναι
πολύ καλός γνώστης του έργου, ώστε, να δύναται σε κάθε συμμετοχή του να κάνει
παρεμβάσεις,

προτάσεις,

να

συντονίζει

μαζί

με

άλλους

εταίρους

κάθε

γεγονός/εκδήλωση που λαμβάνει χώρα εφόσον ζητηθεί αρμοδίως από τον
οικοδεσπότη εταίρο, ή να δίνει συνεντεύξεις εφόσον του ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται στο ποσό των 66.500,00 €
(χωρίς ΦΠΑ: 53.629,03 € και ΦΠΑ 24% 12.870,97 €) εκ των οποίων το 85%
προέρχεται από το ΕΤΠΑ ήτοι ποσό 56.525,00 € και το 15% από

εθνική

χρηματοδότηση ήτοι ποσό 9.975,00 €.

Το χρονοδιάγραμμα και οι δράσεις που πρέπει να γίνουν ανά εξάμηνο είναι βάσει
του εγκεκριμένου από την Εκτελεστική Γραμματεία (JS) του INTERREG MED
χρονοδιαγράμματος του έργου finMED. Μετά από απόφαση της επιτροπής
καθοδήγησης του προγράμματος δύναται το χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί
ανάλογα με την πορεία του έργου και επομένως και το χρονοδιάγραμμα των
δράσεων του συμβούλου επίσης δύναται να τροποποιηθεί, με ορίζοντα
ολοκλήρωσης τις 31 Ιανουαρίου 2022.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας θα παρακολουθεί εποπτεύει - καθοδηγεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου με την ομάδα
έργου της και θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που
τυχόν χρειάζεται ειδικά μέχρι την εγκατάσταση του στο έργο, καθώς και θα
υποβοηθά στην προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς της, πάντα

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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υπό την εποπτεία του επικεφαλής και των αποφάσεων της Επιτροπής Καθοδήγησης
του έργου.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις
(οδηγούς εφαρμογής, εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για
την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg MED.
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας
Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
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Πίνακας Συναντήσεων

Αριθμός

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

δράσης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΣ

Kick of meeting

ΙΤΑΛΙΑ/Regione

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

στην
κατηγορία
External
expertise
and
services
3

Piemonte- 1,5 ημέρες

Directorate

Financial

Πραγματοποιήθηκε

Resources and Assets
5

Business2Finance ΙΤΑΛΙΑ/Regione
meeting

Piemonte- 1 ημέρα

Directorate

Financial

Resources and Assets
9

Kick of meeting

ΙΤΑΛΙΑ/University of Turin- 1,5 ημέρες
Department of Management

24

5th

PM/steering ΒΟΣΝΙΑ

committee

ΚΑΙ

Πραγματοποιήθηκε

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ/ 2 ημέρες

Sarajevo Economic Regional
Development Agency (SERDA)

25

Business2Finance ΒΟΣΝΙΑ
meeting

ΚΑΙ

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ/ 1 ημέρα

Sarajevo Economic Regional
Development Agency (SERDA)

31

Partnership

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/ University of 2 ημέρες

meeting

Algarve-CRIA-Division
Entrepreneurship

of
and

Technology Transfer

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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34

Business2Finance ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ/ University of 1 ημέρα
meeting

Algarve-CRIA-Division
Entrepreneurship

of
and

Technology Transfer
38

Partnership

ΚΥΠΡΟΣ/ Larnaca-Famagusta 1,5 ημέρες

thematic project District Development Agency
meeting
39

Πραγματοποιήθηκε

(ANETEL)

Business2Finance ΚΥΠΡΟΣ/ Larnaca-Famagusta 1 ημέρα
meeting

District Development Agency
(ANETEL)

48

2nd

PM/steering ΙΤΑΛΙΑ/ Autonomous Region 2 ημέρες

committee

of

Sardinia-Industry

Πραγματοποιήθηκε

Department
52

Business2Finance ΙΤΑΛΙΑ/ Autonomous Region 1 ημέρα
meeting

of

Sardinia-Industry

Department
59

Business2Finance ΣΛΟΒΕΝΙΑ/Chamber of Craft 1 ημέρα
meeting

and

Small

Business

of

Slovenia
66

Business2Finance ΓΑΛΛΙΑ/
meeting

70

EA

ENTREPRISES

Business2Finance ΜΑΛΤΑ/Gozo
meeting

ECO- 1 ημέρα

Agency-

Development 1 ημέρα

Gozo

Regional

Committee
72

PM/steering

ΜΑΛΤΑ/Gozo

committee

Agency-

Development 2 ημέρες

Gozo

Regional

Committee
77

Business2Finance ΓΑΛΛΙΑ/Collectivity

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

of 1 ημέρα

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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meeting
80

High
conference

87

Corsica
level ΓΑΛΛΙΑ/Collectivity

of 2 ημέρες

Corsica

Business2Finance ΙΣΠΑΝΙΑ/ IVACE

1 ημέρα

meeting
91

High

level ΙΣΠΑΝΙΑ/ IVACE

2 ημέρες

meeting
97

Business2Finance ΙΣΠΑΝΙΑ/TECHNOLOGICAL
meeting

99

CORPORATION OF ANDALUSIA

Business2Finance ΕΛΛΑΔΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
meeting

1 ημέρα

ΤΑΜΕΙΟ

1 ημέρα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σημείωση:
Λαμβάνει χώρα τουλάχιστον ένα γεγονός ανά εξάμηνο και αποτελεί υποχρέωση του
αναδόχου

να παρίσταται σε κάθε γεγονός κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας

Αρχής. Επιπροσθέτως ο ανάδοχος δύναται να συμμετέχει σε εκδηλώσεις που
διοργανώνονται από άλλα σχετικά θεματικά προγράμματα του χώρου MED και / ή
της ΕΕ ή από δραστηριότητες του οριζόντιου προγράμματος SYNGGI και της
θεματικής κοινότητας Green Growth και δεν περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα
όπως και στο application form του έργου. Ο ανάδοχος θα συμμετέχει το μέγιστο
σε τρείς (3) συναντήσεις ανά έτος, για τα έτη αναφοράς 2019, 2020, 2021 και
1ο/2022. Συμμετέχει, το μέγιστο, σε 10 συναντήσεις κατόπιν απόφασης/εντολής
της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για τις προβλεπόμενες συναντήσεις του
παρόντος έργου, περιλαμβάνονται στο τελικό συμβατικό ποσό της αμοιβής του
αναδόχου.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη

133

ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΚΧΨ-ΝΚΜ

19PROC005488806 2019-08-29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο
«Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med»

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Π/Υ (€)

Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέο

- Κωδικός
WP 2

Μήνας

(χωρίς

Παράδοσης

ΦΠΑ
24%)

Π/Υ (€)
(με

ΦΠΑ

24%)

Project Communication
Ψηφιακά δελτία τύπου και Άρθρα
(D2.2.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως

Έως
31.03.2020

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως
31.08.2020-5ου εξαμήνου.

Έως
30.09.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
ΠΕ.2/Π1

01.09.2020 έως

Έως

28.02.2021-6ου εξαμήνου.

31.03.2021

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021 έως

Έως

31.08.2021-7ου

30.09.2021

εξαμήνου.

Παράδοση έως 30.09.2021
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2021 έως
31.01.2022-8ου εξαμήνου.
Το

Παραδοτέο

Έως
10.01.2022

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Ψηφιακές

δραστηριότητες,

συμπεριλαμβανομένων
κοινωνικών

μέσων

των
και

των

πολυμέσων (D2.2.2)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως

Έως
31.03.2020

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου

Έως
30.09.2020

01.03.2020 έως
31.08.2020-5ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου

ΠΕ.2/Π2

01.09.2020 έως

Έως
31.03.2021

28.02.2021-6ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021 έως
31.08.2021-7ου εξαμήνου.

Έως
30.09.2021

 Τεχνική έκθεση περιόδου

Το

01.09.2021 έως

Έως

31.01.2022-8ου εξαμήνου.

10.01.2022

Παραδοτέο

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη

136

ΑΔΑ: ΩΕΧ2ΚΧΨ-ΝΚΜ

19PROC005488806 2019-08-29

ΠΕ.2/Π3 - Δημόσιες εκδηλώσεις
(D2.2.3)
 Τεχνική έκθεση
περιόδου/εξαμήνου όπου
θα λάβει χώρα το Υψηλού

ΠΕ.2/Π3

Επιπέδου Συνέδριο, με

Έως και

χρόνο υλοποίησης αυτού

Νοέμβριο

έως και Νοέμβριο 2021.

2021

Παράδοση εντός μηνός
από την υλοποίηση του
Υψηλού Επιπέδου
Συνεδρίου
Το

Παραδοτέο

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Διήγηση (D2.2.4)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Έως
31.03.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
ΠΕ.2/Π4

01.03.2020 έως

Έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου.

30.09.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου

Έως
31.10.2020

01.09.2020 έως
30.09.2020-6ου εξαμήνου.
Το

Παραδοτέο

εξειδικεύεται

ανωτέρω στη Διακήρυξη

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Συμμετοχή σε θεματικά
εργαστήρια ή σε διεθνείς
εκδηλώσεις (D2.3.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου.

Έως
31.03.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως

Έως

31.08.2020-5ου εξαμήνου.

30.09.2020

 Τεχνική έκθεση περιόδου
ΠΕ.2/Π5

01.09.2020 έως

Έως

28.02.2021-6ου εξαμήνου.

31.03.2021

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021 έως
31.08.2021-7ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2021 έως
31.01.2022-8ου εξαμήνου.

Έως
30.09.2021
Έως
10.01.2022

Το Παραδοτέο εξειδικεύεται
ανωτέρω στη Διακήρυξη.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Το

παραδοτέο

ΠΕ.2/Π5

εξειδικεύεται ως ακολούθως:
Συμμετοχή αναδόχου στις
συναντήσεις του Προγράμματος
MED…
Τεχνική Αναφορά με συνοπτική
περιγραφή των αποτελεσμάτων
εκάστου συνάντησης…
Σύνταξη παρουσιάσεων σε
ηλεκτρονική μορφή (πέντε
συνολικά, 1 ανά εξάμηνο).
Συμμετοχή του αναδόχου στις
τρείς επίσημες συναντήσεις των
ενδιαφερόμενων μερών

WP 5

Transferring

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Διοργάνωση Business2finance
meeting-Συναντήσεις
Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτών
(D5.3.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου.

μήνα

Ή
ΠΕ.5/Π6

Έως και ένα

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως
31.08.2020-5ου εξαμήνου.

μετά

τη λήξη της
περιόδου
αναφοράς

Ή
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2020 έως
30.10.2020-6ου εξαμήνου.
Το Παραδοτέο εξειδικεύεται
ανωτέρω στη Διακήρυξη.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Τελική-ολοκληρωμένη έκδοση
του Εργαλείου Δημιουργίας
Ικανοτήτων για τις δημόσιες
αρχές
(D5.5.1)
 Τεχνική έκθεση περιόδου

31.03.2020

01.09.2019 έως
ΠΕ.5/Π7

Έως

29.02.2020-4ου εξαμήνου.
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως
31.08.2020-5ου

Έως
30.09.2020

εξαμήνου.

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2020 έως
31.01.2021-6ου εξαμήνου.

Έως
28.02.2021

Το Παραδοτέο εξειδικεύεται
ανωτέρω στη Διακήρυξη.
WP 6

Capitalising

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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Συναντήσεις εμπλεκόμενων
μερών-Stakeholder meetings
(D6.3.2)

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2019 έως
29.02.2020-4ου εξαμήνου
ή/και
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2020 έως

ΠΕ.6/Π8

31.08.2020-5ου εξαμήνου
ή/και

Έως και ένα
μήνα

μετά

τη λήξη της
περιόδου
αναφοράς

 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.09.2020 έως
28.02.2021-6ου εξαμήνου
ή/και
 Τεχνική έκθεση περιόδου
01.03.2021 έως
31.07.2021-7ου εξαμήνου
Το Παραδοτέο εξειδικεύεται
ανωτέρω στη Διακήρυξη.
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
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Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου……………………………………………….
Υπογραφή:

…………………………………………

(Σφραγίδα)

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
i.makri@pta.pdm.gr

 Περιοχή ΖΕΠ
501 00 Κοζάνη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 14933
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΕΡΙΟΧΗ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ 50100 ΚΟΖΑΝΗ
- Αρμόδιοι για πληροφορίες: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΤΗΛ. 24610 53996, 53985,
ΦΑΞ 24610 53991, E-MAIL kkoutsianou@pta.pdm.gr, i.makri@pta.pdm.gr
- Τηλέφωνο: 24610 53982
- Ηλ. ταχυδρομείο: pta@pta.pdm.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pta.pdm.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Σύμβουλος Επικοινωνίας του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med»
79416200-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 3/2019
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

 24610-53991
 kkoutsianou@pta.pdm.gr,
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση,
και
σε
κάθε
περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
Εάν
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι
εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
α) [……]

β) [……]
γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Απάντηση:

Στήριξη:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

πληροφορίες

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα
της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά
δραστηριότητεςxii·

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiii·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
καταδικαστική απόφαση:

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxx:

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως
διαπιστώθηκε
η
αθέτηση
των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών
σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

24610-53970 (κέντρο)
24610-53996 (απευθείας)
24610-53985 (απευθείας)
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της
(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

i

ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι
οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση
και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
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xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός
ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής
της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει
την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2
δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
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μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή
όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxv

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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