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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου : «Υποστήριξη 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό, την παραγωγή 

και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG». 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις:  

α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

β. του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

γ. του Ν.4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

δ. της υπ’ αριθμ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και 

Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/04-02-98) 

ε. της υπ’ αριθμ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των ΠΤΑ» 

(ΦΕΚ 140/Β/18-02-98) 

στ. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Tις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

 

Πληροφορίες:   Λ.Τσώλη 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 

Τ.Κ.: 54655, Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: 2310 403008 

Fax: 2310 403059 

email:  l.tsoli@rdfcm.gr 

 

                               

 

 

                     

                    Θεσσαλονίκη, 23/07/2018 

                         Αριθμ. πρωτ.: τ.τ.1838    

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

1. Ενδιαφερόμενους 
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5. Το Ν.4013/2011 (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” , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014). 

6. Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012(ΦΕΚ 3400/Β΄/20.12.2012) περί λειτουργίας του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 

του  Ν. 4412/2016 του έργου: «Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του έργου Cult-RInG», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με 

το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δώδεκα 

χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (10.000,00€ άνευ 

Φ.Π.Α.).  

Η παρούσα  πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το έργο “Cultural Routes as Investments for Growth and Jobs” (Πολιτιστικές Διαδρομές ως 

Επενδύσεις για Ανάπτυξη και Απασχόληση) με ακρωνύμιο «Cult-RInG» συγχρηματοδοτείται από 

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe, με διάρκεια 48 μηνών (η πρώτη φάση για τα έτη 2017-2018 

και η δεύτερη φάση για τη διετία 2019-2020).  

Το εταιρικό σχήμα του «Cult-RinG» περιλαμβάνει συνολικά επτά εταίρους, από ισάριθμες ευρωπαϊκές 

χώρες: 

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (Ελλάδα) Επικεφαλής Εταίρος  

2. Lazio Region(Ιταλία)  

3. Region Västra Götaland (Σουηδία)  

4. Vidzeme Tourism Association (Λετονία)  

5. Intermunicipal Community of Alto Minho(Πορτογαλία)  

6. Pafos Regional Board of Tourism (Κύπρος)  

7. European Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλγιο)  

Οι Πολιτιστικές Διαδρομές χρησιμοποιούνται ως ισχυρά εργαλεία για την προώθηση και διατήρηση των 

κοινών και διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές 

(CR’s) παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της Ευρώπης μέσω της διαπεριφερειακής 

ανταλλαγής ανθρώπων ιδεών και πολιτισμών. Η σημαντική συμβολή των Πολιτιστικών 

Διαδρομών(CR’s) στην καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει δείξει ότι 

οι πολιτιστικές διαδρομές είναι στο επίκεντρο της πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης. Οι πολιτιστικές 

διαδρομές αποτελούν πηγή καινοτομίας, δημιουργικότητας, δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων και 

ανάπτυξης πολιτιστικών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

O γενικός στόχος του Cult-Ring είναι να επισημάνει την αξία των επενδύσεων στις Ευρωπαϊκές 

Πολιτιστικές Διαδρομές, όσον αφορά την συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και απασχόληση με 

κεφαλαιοποίηση βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη νέων πολιτιστικών διαδρομών και ενίσχυση της 

ικανότητας των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Κύρια αποτελέσματα του έργου θα είναι 

σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και αναβάθμιση Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Διαδρομών, βελτιώνοντας 

τα σχετικά εργαλεία πολιτικής στις έξι περιφέρειες του έργου και ενισχύοντας την ικανότητα των φορέων 

να σχεδιάζουν Πολιτιστικές Διαδρομές ενώ παράλληλα το έργο θα συνεισφέρει στις διαμορφούμενες 

ευρωπαϊκές πολιτικές και στις επίτευξή των στόχων του EU2020. Οι ωφελούμενοι του έργου είναι 
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περιφερειακές αρχές που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη των πολιτιστικών διαδρομών, τόσο 

των ήδη υπαρχόντων όσο και νέων. Μέσα από την εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου και προκειμένου να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από τη συνεργασία, η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης με στόχο την 

δημιουργία μίας πολιτιστικής Διαδρομής με θέμα τα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος Διαγωνισμού, 

αναλύεται στα παρακάτω:  

Ο Ανάδοχος, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη διάρκεια υλοποίησης του Έργου «Cult-RinG»  και 

ειδικότερα θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας σε ότι αφορά το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου και συγκεκριμένα θα αναλάβει: 

• Την προσαρμογή μακέτας του πόστερ του έργου. Το υλικό θα δοθεί στον Ανάδοχο από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

• Την αναπαραγωγή - εκτύπωση του πόστερ του έργου, μετά από έγκριση του τελικού σχεδίου από 

τον Εργοδότη, σε δέκα (10) αντίτυπα (χαρτί illustration τουλάχιστον 150gr, τετραχρωμία, μέγεθος 

τουλάχιστον Α3).  

• Την προσαρμογή μακέτας του roll-up banner του έργου. Το υλικό θα δοθεί στον Ανάδοχο από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

• Την αναπαραγωγή-εκτύπωση roll-up banner, μετά από έγκριση του τελικού σχεδίου από τον 

Εργοδότη, σε δύο (2) αντίτυπα (τετραχρωμία, μέγεθος 80cm x 200cm τουλάχιστον, με σύστημα 

ανάρτησης και ειδική θήκη μεταφοράς).  

• Τη σύνταξη, επεξεργασία και μετάφραση κειμένων και λοιπού υλικού (φωτογραφίες, χάρτες κτλ) για 

την παραγωγή ενός δίγλωσσου (ελληνικά - αγγλικά) ενημερωτικού φυλλαδίου για το Έργο. Το 

φυλλάδιο θα είναι δωδεκασέλιδο, μεγέθους 16x17cm κλειστό, 34x48cm ανοιχτό.  

• Την αναπαραγωγή-εκτύπωση του ενημερωτικού φυλλαδίου, μετά από έγκριση του τελικού σχεδίου 

από τον την Αναθέτουσα Αρχή σε χίλια (2.500) αντίτυπα (χαρτί velvet τουλάχιστον 170gr, 

τετραχρωμία, διπλής όψης, με δίπλωμα χάρτη). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην 

Αναθέτουσα Αρχή εκτυπωμένο δείγμα – δοκίμιο του φυλλαδίου ώστε να λάβει την τελική έγκριση για 

την εκτύπωση.  

• Τη σύνταξη και επεξεργασία κειμένων και υλικού για την παραγωγή ενός δίγλωσσου (ελληνικά - 

αγγλικά) ενημερωτικού video clip για το Έργο. Θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σενάριο για 

έγκριση, στο οποίο θα παρουσιάζεται η διαδρομή του Αποστόλου στην Κεντρική Μακεδονία με την 

παρουσίαση χάρτη πριν από τα πλάνα του κάθε σημείου της διαδρομής, όπου θα υποδεικνύεται 

ευκρινώς η διαδρομή και το σημείο του πλάνου που θα ακολουθήσει. Για κάθε σημείο της διαδρομής 

θα εμφανίζεται λεζάντα στα ελληνικά και στα αγγλικά με την ονομασία του. Εκτός από τα πλάνα των 

σημείων από όπου πέρασε και δίδαξε ο Απόστολος, θα υπάρχουν πλάνα και από τα σημαντικότερα 

θρησκευτικά μνημεία κατά μήκος της διαδρομής και κατ’ ελάχιστον από τρία θρησκευτικά μνημεία 

από κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το video θα έχει μοντέρνα εικαστική και θα έχει υποστεί σύγχρονη 

τεχνική επεξεργασία. Θα παραδοθεί με τίτλο, metadata και tags. Η επιλογή του υλικού (πλάνων, 

φωτογραφιών, κτλ) θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, με γνώμονα τον τουριστικό σχεδιασμό της 

Π.Κ.Μ. και σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. Οι λήψεις κινούμενης εικόνας (video) και η 

επεξεργασία, θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά κριτήρια και προϋποθέσεις: 

− Ανάλυση: 1080p Full HD 

− Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν λήψεις από το αρχείο του δημιουργού, θα πρέπει να 

έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια 

− Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των  λήψεων κινούμενης εικόνας (video) 
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− Λήψεις σε διαφορετικές ώρες και συνθήκες φωτισμού. 

− Οι βιντεοκάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να 

είναι τελευταίας τεχνολογίας και εξέχουσας απόδοσης, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις 

της δράσης και να εξασφαλίζουν την άρτια και ολοκληρωμένη απόδοση του αποτελέσματος 

− Μοντάζ, γραφικές εκτελέσεις 

− Μουσικές επενδύσεις ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες θα εγκριθούν από την 

αναθέτουσα αρχή 

− Παρουσίαση και έγκριση του σεναρίου από την αναθέτουσα αρχή πριν το τελικό μοντάζ 

− Ψηφιακό master σε σκληρό δίσκο high definition ασυμπίεστο 

− Κείμενα και μεταφράσεις σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή 

• Την παραγωγή ενός δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) ενημερωτικού video clip, διάρκειας 

τουλάχιστον 3 λεπτών με πλάνα από τα σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας από όπου πέρασε ο 

Απόστολος Παύλος . 

• Την αναπαραγωγή του δίγλωσσου (ελληνικά – αγγλικά) ενημερωτικού video clip, μετά από έγκριση 

του τελικού σχεδίου από τον Εργοδότη σε πεντακόσια (500) αντίτυπα. Τα dvd θα φέρουν εκτύπωση 

αντίστοιχη με το θέμα του φυλλαδίου (τετραχρωμία) και θα τοποθετηθούν σε ειδική χάρτινη θήκη με 

εκτύπωση (τετραχρωμία) αντίστοιχη με το θέμα του φυλλαδίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στον Εργοδότη εκτυπωμένο δείγμα – δοκίμιο του dvd ώστε να λάβει την τελική έγκριση για 

την εκτύπωση. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την άρτια υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου ο Ανάδοχος: 

• Θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα φροντίσει για τον απαραίτητο εξοπλισμό και 

μέσα για την επιτυχή υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης πρόσκλησης  (Άρθρο 2 – 

Αντικείμενο του Έργου) όπως θα περιγράψει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά (ενότητα 

"Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου"). 

• Θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα και να συγκροτήσει κατάλληλη ομάδα 

συνεργατών για την άρτια εκτέλεση των εργασιών όπως θα περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά 

(ενότητα "Ομάδα Έργου – Εμπειρία").  

• Ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την φάση 

προετοιμασίας του υλικού δημοσιότητας του Έργου και θα τον ενημερώνει άμεσα για οποιοδήποτε 

πρόβλημα προκύψει. 

• Πριν την αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση 

των τελικών σχεδίων από την Αναθέτουσα Αρχή, με την υποβολή εκτυπωμένων δειγμάτων – 

δοκιμών όπου προβλέπεται.  

• Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ζητήσει από τον την 

Αναθέτουσα Αρχή να του δώσει τους Κανόνες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Έργου. Βάση 

αυτών των οδηγιών και μόνο, θα πρέπει να εκτελέσει το ανατιθέμενο έργο. 

• Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την εξασφάλιση 

άδειας, για την πραγματοποίηση των λήψεων σε θρησκευτικούς χώρους, κλπ. 

• Η καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια των υλικών (φωτογραφίες, κείμενα, σκηνοθεσία, επιλογή των 

χώρων στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής κλπ. ) αποτελεί ευθύνη 

και επιλογή του Αναδόχου, που λαμβάνει υπόψη του τις  κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές έχουν 

δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υποδείξει στον Ανάδοχο 

βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ως προς την καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια (π.χ. αλλαγή, 

αντικατάσταση πλάνων, διόρθωση ή αλλαγή της δομής και του κειμένου κ.λ.π.), τις οποίες ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει, προκειμένου να προκύψει το τελικό παραδοτέο. Ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 

υλοποίηση των υλικών, ώστε να λαμβάνει περαιτέρω κατευθύνσεις, οδηγίες και διευκρινίσεις. 

• Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 

στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις 

ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 

αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη 

ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που 

αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή  εμποδίζεται 

στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, 

παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

• Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά του της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 

οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και 

γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, 

δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του τρίτου. Σε κάθε 

περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η 

Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή 

αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει  την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική 

ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 

μέσου. 

Περαιτέρω υποχρεώσεις του ανάδοχου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στη σύμβαση του με τον 

φορέα.  

 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

H σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων 

από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του «Cult-RInG”, ήτοι 31 Δεκεμβρίου 

2018. Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

Ανάθεσης. 

Ο Ανάδοχος προς απόδειξη της υλοποίησης του συμβατικού του αντικειμένου θα παραδώσει τα 

ακόλουθα: 

Παραδοτέο 1ο -  Σεπτέμβριος 2018:  

• Αφίσες (10 τεμάχια)  

• Roll up Banner (2 τεμάχια) 

• Ενημερωτικό Φυλλάδιο (2.500 τεμάχια)  

Παραδοτέο 2ο – Οκτώβριος 2018:  

• Video-clip  

• Dvd με το video-clip (500 αντίγραφα)  

 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσού δώδεκα χιλιάδων και 

τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (10.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.), η οποία 

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «Cult-RInG» (PGI02116) του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

«INTERREG EUROPE». 
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Η αμοιβή θα καταβληθεί σε δύο δόσεις ως εξής: 

«Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό, 

την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του 

Έργου Cult-RInG». 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 

1ο 

• Αφίσες (10 τεμάχια)  

• Roll up Banner (2 τεμάχια) 

• Ενημερωτικό Φυλλάδιο (2.500 τεμάχια)  

4.000,00 € 

2ο 
• Video-clip  

• Dvd με το video-clip (500 αντίγραφα)  
6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 12.400,00 € 

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές 

συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ). 

Το συμβατικό τίμημα για κάθε παραδοτέο θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του 

πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της Σύμβασης, 

κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την 

ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε 

πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών 

στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. Από 

κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν 

κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 

την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, 

αλλά και η οργάνωση και ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιάζει 

εξειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού, παραγωγής και αναπαραγωγής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 

πληροφόρησης και να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής: 

1. Εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης Ευρωπαϊκών Έργων 

ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και 

άλλα) με αντικείμενο τον Τουρισμό. 

2. Εμπειρία στο σχεδιασμό, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 

πληροφόρησης 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, ο προσφέρων θα πρέπει κατά την τελευταία πενταετία 

(2013,2014,2015, 2016 και 2017), να έχει εκτελέσει επιτυχώς:  
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• τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, παραγωγής και 

αναπαραγωγής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης δράσεων ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) με 

αντικείμενο τον Τουρισμό. 

• τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, παραγωγής και 

αναπαραγωγής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και 

αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 

εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.  

Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό 

άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε 

αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει:  

1. Υπεύθυνο έργου – συντονιστή της ομάδας που να διαθέτει: πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (ημερολογιακά έτη) εμπειρία και συμμετοχή σε αντίστοιχα 

έργα (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) με συναφείς δράσεις δημοσιότητας 

και πληροφόρησης, εμπειρία ως Υπεύθυνος έργου για τουλάχιστον 1 έργο με ανάλογο 

αντικείμενο και να διαθέτει άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency ή αντίστοιχο). 

Τα προαναφερόμενα έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί την τελευταία πενταετία.   

2. Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει: πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και 

αποδεδειγμένη τουλάχιστον  τριετή (ημερολογιακά έτη) εμπειρία και συμμετοχή σε αντίστοιχα 

έργα (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) με συναφείς δράσεις δημοσιότητας 

και πληροφόρησης (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα), να έχει συμμετάσχει 

σε τουλάχιστον 1 έργο με ανάλογο αντικείμενο  και να διαθέτει άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

(επίπεδο proficiency ή αντίστοιχο). Τα προαναφερόμενα έργα θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί 

την τελευταία πενταετία.   

 

7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να φέρει την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη Προσφορά σχετικά με την 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και 

αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG» και 

να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης, περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

ανεξάρτητους τρεις (3) υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:  

•  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

• «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

• «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ) 

 

Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»   

Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου ο οποίος περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ τα εξής:  

α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 

απασχολούμενο προσωπικό ώστε να  αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, 

ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. 

γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα 

όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
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δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση.  

ε) Κατάλογος έργων της τελευταίας πενταετίας που να τεκμηριώνει τη σχετική με το Έργο εμπειρία 

σύμφωνα με το Άρθρο 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της παρούσης. 

Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος 

Φορέας, ή δήλωση εάν ο πελάτης είναι  Ιδιωτικός Φορέας, όπου θα βεβαιώνονται τα στοιχεία του 

έργου, η περιγραφή του και η ορθή εκτέλεσή του.  

ζ)  Λοιπά δικαιολογητικά  

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η 

σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των σχετικών 

διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες 

προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω 

δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα 

απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

• Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η 

σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού   

• Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν 

τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, 

μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

• Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού 

• Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού   

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

• Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού 

• Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

Ν.4250/2014, ήτοι: 

i) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

ii) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα αντίγραφα, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την 

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι 

δυνατή, μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο 

υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  

προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική 

αρχή ή τα ΚΕΠ υποβάλλεται:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,  
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος. 

Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ  τα εξής:  

α) Βεβαιώσεις σχετικά με την απαιτούμενη εμπειρία βάσει των του άρθρου 6 και συγκεκριμένα  

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Ως αποδεικτικά συναφούς εμπειρίας:  

i) Κατάλογο έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο έργα συναφή με την παρούσα, τα οποία 

καλύπτουν τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας που τίθενται στο άρθρο 6 και όχι το σύνολο των 

έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. Στον Κατάλογο Έργων, όπου 

θα αναγράφονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή της αντίστοιχης 

σύμβασης, το αντικείμενο των εργασιών του, η περίοδος υλοποίησης, η οικονομική αξία της σύμβασης, 

το ποσοστό συμμετοχής και τέλος τα έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Α/Α 
Τίτλος 

έργου 

Αναθέτουσα 

Αρχή 

Αντικείμενο 

εργασιών 

Περίοδος 

υλοποίησης 

Οικονομική 

αξία 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

Έγγραφα 

τεκμηρίωσης 

1        

2        

3        

 

ii) Η εμπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων 

εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο Έργων (με 

αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει). 

Ως αποδεικτικά κριτηρίων ομάδας έργου:  

i) Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα 

με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην 

Ομάδα έργου 

Προτεινόμενοι 

ανθρωπομήνες 

απασχόλησης στο 

έργο 

     

     

ii) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από 

Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού 

σημειώματος τους (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). Από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα 

θα πρέπει να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η 

εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, 

όπως προκύπτει από τον ρόλο που κατέχει στην ομάδα Έργου (Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει 

την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εξακρίβωση της εμπειρίας των μελών της ομάδας 

έργου). 

iii) Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των δηλωθέντων στην Ομάδα Έργου υπαλλήλων ή στελεχών του 

Υποψηφίου, στις οποίες θα δεσμεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει μαζί του, να 

συνεργαστούν με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, στην Ομάδα Έργου και 
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για την θέση για την οποία έχουν δηλωθεί και ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλα τα 

καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνει. 

iv) Δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των 

εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

v) Τίτλους σπουδών και πιστοποιήσεων (απλές φωτοτυπίες). 

β) Περιγραφή του Σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και των μέσων οργάνωσης και υλοποίησης 

του έργου καθώς και του περιεχομένου των παραδοτέων. 

 

Γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος. 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά ΕΙΣ 

ΔΙΠΛΟΥΝ  για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του προσφέροντα.   

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά 

καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί 

στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  

προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους 

όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 

90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, 

μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα 

χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες 

διευκρινήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το 

αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς. 

 

8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η 

οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών (άρθρο 86 Ν.4412/2016). 

Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α 

Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης 

του έργου 

Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με 

τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και 

τις μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. 

Η πρόταση πρέπει να αναφέρει : 

- τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο 

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, 

διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου 

Σ1 (60%) 

Β 
Πληρότητα και  επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των 

προσφερόμενων παραδοτέων 
Σ2 (40%) 

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

18PROC003468011 2018-07-23



Σελίδα 11 από 12  

ΣΤΠ = 0,60* Α+ 0,40 * Β 

όπου: 

ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του κάθε 

συντελεστή βαρύτητας επί το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 

100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία 

συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στάδια: 

α. Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, που πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού. 

β. Διαδικασία αξιολόγησης “Τεχνικής προσφοράς” από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, ο 

υποφάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” αποσφραγίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η 

οποία εξετάζει σε κλειστή συνεδρία τα στοιχεία του φακέλου και κατόπιν συντάσσει σχετικό Πρακτικό. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αφού λάβει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 

Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.) αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), που είναι η 

σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων με 

την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) 

ΤΒΣΠ = (0,15 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,85 Χ Τ.Β.Τ.Π.) 

όπου Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x10 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών και την ολοκλήρωση 

της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης των προφορών, θα εκδοθεί πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας για την έγκριση του πρακτικού, που θα αφορά στην ανάθεση του έργου στον υποψήφιο 

που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

 

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), 

μέχρι τις 30-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης  Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσ/νίκη. Η αποσφράγιση των 

προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια με παρουσία των συμμετεχόντων, εφόσον επιθυμούν 

αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. 
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Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Οι προσφορές προκειμένου να 

γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα 

στο παρόν.  

Για περαιτέρω πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:  

• 2313 325599 κο. Μιλιτάδη Νικολάου, Διεύθυνση Τουρισμού ΠΚΜ 

• 2313 319935 κα. Πασχαλίνα Μαυρουδή, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  

 

 

 

    
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του ΠΤΑ ΚΜ 

    

 

 

 

    

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας 

Περιφερειάρχης Κεντρικής 

Μακεδονίας 
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