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«Παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου: α) 
∆ιαχείριση και συντονισµός, β) Επικοινωνία και διάχυση πληροφόρησης, γ) Ανταλλαγή 
εµπειριών για τον προσδιορισµό και την ανάλυση καλών πρακτικών σε ΑΠΕ» στο πλαίσιο 
εκπόνησης του έργου «RENREN: Renewable Energy Regions Network» (0624R2), του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG IVC. 

 
 

 
 
 
Προϋπολογισµός:  51.906,00 € (πενήντα µια χιλιάδες εννιακόσια έξι ευρώ) 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%,  δηλαδή 
 42.200,00 € (σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) χωρίς το Φ.Π.Α.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25/08/2011 
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Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
Πληροφορίες: κα. Έφη Στάιου 
Τηλ. : 2310-403.000 
Fax. : 2310-403.059 
E-mail: info@rdfcm.gr 

 
     Θεσσαλονίκη, 25/8/2011 

                                                                                                         Α.Π. : 1298 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 
Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ Κ.Μ.) έχοντας υπόψη: 

 
1. Το υπ’ αριθ. Π.∆.118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» (ΦΕΚ Α/150/10-

07), το οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά και όπου αυτό χωρεί και δεν έρχεται σε 
αντίθεση µε την παρούσα προκήρυξη παροχής υπηρεσιών. 

2.  Τον Ν.2286/1995 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995), όπως ισχύει σήµερα. 

3.  Τον Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 

4.  Tην 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) 
µε την οποία αναπροσαρµόσθηκαν τα χρηµατικά ποσά του άρθρου 83 παρ.1 του 
Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών) µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία πρόχειρο 
διαγωνισµό) που ισχύουν για το ∆ηµόσιο. 

5.  Τις διατάξεις: 
α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

β. του Ν.2218/94 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και µε το Ν. 
2503/97 άρθρο 4 παρ. 3. Και ισχύει σήµερα. 

γ. της υπ’ αριθ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣ∆∆Α «Κανονισµός Οικονοµικής 
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 

δ. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣ∆∆Α «Κανονισµός Προσωπικού 
των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98). 

6.  Το θεσµικό πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε. 

7.  Τους Κοινοτικούς Κανονισµούς EC 1080/2006, 1081/2006, 1082/2006, 1083/2006, 
1084/2006, 1085/2006, 1828/2006 και 718/2007, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την έγκριση της 
αναδιαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2007-2013. 

8.  Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα INTERREG IVC (CCI 2007 CB 16 3 PO 046), όπως αυτό 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Ιουλίου 2007. 

9.  Τις κατευθυντήριες γραµµές υλοποίησης των έργων της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG IVC, που αποφασίστηκε και 
ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος στις 27 Οκτωβρίου 
2008. 

10. Την πρόταση µε τίτλο «RENREN: Renewable Energy Regions Network» που κατατέθηκε 
στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, µε Συντονιστή Εταίρο την Περιφέρεια Schleswig-
Holstein, και εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που υποβλήθηκε στις 
29/1/2009. 
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11. Την αποδοχή της πρότασης µε τίτλο «RENREN: Renewable Energy Regions Network» 
από τη Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος INTERREG IVC, που έλαβε χώρα 
στη Στοκχόλµη στις 05-11-2009, µε την από 12-11-2009 (Project: 0624R2, RENREN) 
Επιστολή της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας (JTS) του INTERREG IVC, για την έγκριση 
συγχρηµατοδότησης του έργου RENREN (0624R2) από το ΕΤΠΑ (ERDF) µέχρι του ποσού 
1.646.507,20 € και συνολικού προϋπολογισµού 2.095.359,85 €, για όλους τους εταίρους 
του. 

12. Την από 25-1-2010/8-2-2010 υπογεγραµµένη Σύµβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract)  
µεταξύ της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος INTERREG IVC και του Επικεφαλής 
Εταίρου του έργου Federal State of Schleswig-Holstein 

13. Το από 6-7-2010/25-6-2010 υπογεγραµµένο Συµφωνητικό Συνεργασίας (Partnership 
Agreement) µεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και του εταίρου ΠΚΜ και ειδικότερα τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 8. 

14. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του εταίρου ΠΚΜ, ύψους 144.666,66€ [122.966,66€ 
ΕΤΠΑ (85%) και 21.700,00€ Εθνική Συµµετοχή (15%)], την κατανοµή του προϋπολογισµού 
του έργου “RENREN” σε κατηγορίες δαπάνης και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του, 
όπως αυτά αναφέρονται στο τελικό Τεχνικό ∆ελτίο (Application Form). 

15. Την µε Α.Π. 913/31.3.2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα για την ανάθεση υλοποίησης 
του έργου στο ΠΤΑ ΚΜ και τον ορισµό οµάδας έργου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήµερα.    

16. Την µε αριθµ. 333/2010 Απόφαση του ∆.Σ. του ΠΤΑ ΚΜ στην 60η /21.04.2010 συνεδρίασή 
του για την αποδοχή της αρµοδιότητας υλοποίησης του έργου. 

17. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

       
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕ Ι  
 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα για την 
υποστήριξη υλοποίησης του έργου: α) ∆ιαχείριση και συντονισµός, β) Επικοινωνία και 
διάχυση πληροφόρησης, γ) Ανταλλαγή εµπειριών για τον προσδιορισµό και την ανάλυση 
καλών πρακτικών σε ΑΠΕ» στο πλαίσιο εκπόνησης του έργου «RENREN: Renewable 
Energy Regions Network» (0624R2), του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG IVC. 

  

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισµός του έργου του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται στο 
ποσό των 51.906,00 € (πενήντα µία χιλιάδες εννιακόσια έξι ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
23%, δηλαδή 42.200,00 € (σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 9.706,00 €  (εννέα 
χιλιάδων επτακοσίων έξι ευρώ).  

 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (www.damt.gov.gr) την Πέµπτη 25 Αυγούστου 2011 και στην 
ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr). 
Οι όροι του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, στην οδό Θεµ. Σοφούλη 62 Α,  Τ.Κ. 54655 (τηλ. 2310 403 000, fax 2310 403 059) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η δαπάνη του εν λόγω έργου παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα INTERREG IVC, κατά 85% από το ΕΤΠΑ (ERDF) και κατά 15% από εθνικούς πόρους 
(Π∆Ε). 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
3.1 Εισαγωγικές πληροφορίες – Περιγραφή του Έργου RENREN 

H κλιµατική αλλαγή και η ενεργειακή αυτονοµία αποτελούν σηµεία αιχµής για τις Περιφέρειες της 
Ευρώπης. Οι Περιφερειακές κυβερνήσεις, µε την ευθύνη για την οικονοµική ανάπτυξη και τη 
στήριξη νέων ενεργειακών υποδοµών, µπορούν να διευκολύνουν τη χρήση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ως µέρος της λύσης στις προκλήσεις αυτές, προσδιορίζοντας το πλαίσιο 
πολιτικής για την αντιµετώπιση των οικονοµικών, νοµικών και κοινωνικών εµποδίων. Οι πολιτικές 
της ΕΕ διαµορφώνουν το περιφερειακό επίπεδο δράσης, όπως απορρέει από τις υποχρεώσεις 
των κρατών-µελών. Οι προσδοκίες των πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως η 2η ανασκόπηση της 
Ενεργειακής Στρατηγικής, η ανακοίνωση για τα πλωτά συστήµατα αιολικής ενέργειας, οι στόχοι του 
2020 για τα βιοκαύσιµα, τις ΑΠΕ και τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, θα επιτευχθούν µόνο 
µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Οι ΑΠΕ είναι το κλειδί. Η ανάπτυξή τους 
προσφέρει επίσης ευκαιρίες για οικονοµική ηγεσία, περιφερειακή ευηµερία και νέες θέσεις 
εργασίας, σύµφωνα µε τους στόχους της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή, µε τη 
δηµιουργία νέων αγορών, αλυσίδων εφοδιασµού και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Αλλά οι ευρωπαϊκές περιφέρειες είναι ακόµη σε στάδιο αναζήτησης σχετικά µε τα νέα εργαλεία 
πολιτικής και προσεγγίσεων για τον αναπτυσσόµενο αυτό τοµέα. Η κλιµατική αλλαγή και τα θέµατα 
ενεργειακής ασφάλειας απαιτούν την άµεση ανάληψη δράσεων. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι 
παράγοντας καθοριστικής σηµασίας. ∆εδοµένου ότι οι περιφερειακές κυβερνήσεις δεν είναι τόσο 
καλά συνδεδεµένες κατά µήκος των εθνικών συνόρων όπως τα κράτη-µέλη της ΕΕ, οι εταίροι του 
έργου διακρίνουν την ευκαιρία για την υπέρβαση αυτού του περιορισµού µέσω της 
διαπεριφερειακής RENREN (Renewable ENergy REgions Network) συνεργασίας του 
προγράµµατος INTERREG IVC. Η ευρεία πρόσβαση στην εµπειρία των οµολόγων τους συµβάλλει 
στη δηµιουργία βάσης για καλύτερη προσέγγιση της πολιτικής για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Έτσι 
δεν χρειάζεται να «ανακαλύπτουµε τον τροχό» εκ νέου και ενισχύεται η συνεχής εκπαίδευση των 
στελεχών των σχετικών µε τις ΑΠΕ διευθύνσεων των Περιφερειών, καθώς και της τοπικής 
κοινότητας προς την κατεύθυνση καινοτόµων έργων ενεργειακής υποδοµής σήµερα και όχι αύριο. 
Σε περιφερειακό επίπεδο οι φορείς χάραξης πολιτικής µπορούν να επιλέξουν το προφίλ που 
ανταποκρίνεται καλύτερα στα τοπικά χαρακτηριστικά τους (γεωκλιµατικά και τεχνικο-οικονοµικά). 

Οι Περιφέρειες-εταίροι του έργου RENREN έχουν καθορίσει τις δράσεις και τις στρατηγικές τους 
για µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την ενεργειακή ασφάλεια. Πολλές περιφέρειες έχουν 
θέσει τους δικούς τους στόχους για τις ΑΠΕ και τη µείωση των εκποµπών, αλλά το εταιρικό σχήµα 
συµφώνησε ότι η πρόσβαση σε περιφερειακά σηµεία αναφοράς (Καλές Πρακτικές) θα επιτρέψει τη 
συνεχή επαναξιολόγηση και τον προσδιορισµό βέλτιστων διαδροµών προς ή και πέραν αυτών. 
Αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε σχέση µε τους εθνικούς στόχους που έθεσε η ΕΕ για τις 
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ΑΠΕ (2020), είναι η προσέγγιση προς τα κάτω και πως µπορεί να επηρεάσουν σε επίπεδο 
περιφερειακού σχεδιασµού για τις ΑΠΕ. Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος 
INTERREG IVC, εντάχθηκε στην προτεραιότητα για το περιβάλλον και την πρόληψη των κινδύνων 
(Μέτρο: Ενέργεια και βιώσιµες µεταφορές), καθώς αφορά στην προώθηση καθαρότερων και 
περιβαλλοντικά βιώσιµων προσεγγίσεων για την εξασφάλιση του ενεργειακού αποθέµατος. Ο 
απώτερος στόχος για τις εµπλεκόµενες περιφέρειες είναι να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην 
Ευρωπαϊκή και την παγκόσµια δράση για την κλιµατική αλλαγή. 

Το έργο είναι διαπεριφερειακό και αποτελείται από εταίρους που προέρχονται από την Αυστρία, 
την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σουηδία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ισπανία, την Ισλανδία και την Ελλάδα. 

 
3.2 Σκοπός της παροχής υπηρεσιών 

Το παρόν έργο αφορά στην επιλογή συµβούλου (εµπειρογνώµονα), ο οποίος θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο ΠΤΑ ΚΜ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και συγκεκριµένα για τις 
∆ράσεις (Πακέτα Εργασίας), που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3. 
 

3.3 Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου 

Το αντικείµενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω συνιστωσών και δράσεων 
που συνθέτουν το συνολικό έργο και ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει αναλυτική µεθοδολογία, 
εργαλεία-µέσα και χρονοδιάγραµµα υλοποίησής για κάθε ένα από αυτά. Ειδικότερα, το αντικείµενο 
που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος του έργου αφορά στην υλοποίηση των συνιστωσών 1, 2 
και 3 του έργου RENREN, όπως αυτές προδιαγράφηκαν και εγκρίθηκαν από τους συµµετέχοντες 
εταίρους. Σηµειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιµέρους διευκρινιστικές οδηγίες από 
τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωµατώσει 
τις  παραπάνω αλλαγές στα παραδοτέα του. 

Αναλυτικά, το αντικείµενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση των παρακάτω Πακέτων 
Εργασίας:  
 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (Π.Ε.1): ∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου  

Παρακολούθηση χρονοδιαγράµµατος και υλοποίησης παραδοτέων. Προετοιµασία αναφορών 
υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. Προετοιµασία αναφορών για πιστοποίηση 
δαπανών. Προετοιµασία τελικής έκθεσης φυσικού αντικειµένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειµένου 
υποβάλλονται στον επικεφαλής εταίρο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που έχει στείλει ο επικεφαλής 
εταίρος και σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατόπιν υπόδειξής του. Οι αναφορές οικονοµικού 
αντικειµένου και πιστοποίησης δαπανών υποβάλλονται στην Αρχή Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα 
υποδείγµατα του προγράµµατος INTERREG IVC. 

∆ιαχείριση και συντονισµός για τη διοργάνωση µιας (1) διακρατικής συνάντησης εταίρων (MG) και 
της Συντονιστικής Επιτροπής (SC) στη Θεσσαλονίκη (στο διάστηµα Ιανουάριος - Ιούνιος 2012) 
(βλέπε και Π.Ε.3). Συµµετοχή σε διακρατικές συναντήσεις του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και 
κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραδοτέα:  

• Αναφορές φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου. 

• Παραδοτέα της διακρατικής συνάντησης εργασίας εταίρων (MG) και της Συντονιστικής 
Επιτροπής (SC) (λίστες συµµετεχόντων, πρόσκληση, πρόγραµµα, πρακτικά, φωτογραφικό 
υλικό, δελτία τύπου, κ.λ.π.). 
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (Π.Ε.2): Επικοινωνία και διάχυση πληροφόρησης 

Στόχος του Π.Ε.2 είναι η διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου στους εµπλεκόµενους τοπικούς 
φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και σε άλλες Περιφέρειες 
στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Περιλαµβάνει:  

1. Τη διοργάνωση και υλοποίηση τοπικής εκδήλωσης ενηµέρωσης των τοπικών φορέων σχετικά 
µε την πορεία, τους στόχους και τα αποτελέσµατα του έργου RENREN. Για την αρτιότερη 
δηµοσιότητα του έργου καθώς και την ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού θα διοργανωθεί µια 
συνέντευξη τύπου προς τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία θα λειτουργήσουν ως 
πολλαπλασιαστές ενηµέρωσης. Στα πλαίσια της διοργάνωσης θα σχεδιαστούν και θα 
παραχθούν: πρόγραµµα εκδήλωσης, 1.000 φυλλάδια / flyers (στην ελληνική γλώσσα) και το 
σχετικό απαραίτητο προωθητικό υλικό (folders, προσκλήσεις, banner, κ.λπ.), ενώ θα πρέπει να 
προβλεφθεί και η τροφοδοσία (catering) για 50 άτοµα.    

2. Τη µετάφραση και έκδοση του ενδιάµεσου φυλλαδίου του έργου (500 τµχ.). 

3. Τη µετάφραση και έκδοση του τελικού φυλλαδίου του έργου (500 τµχ.). 

4. Τη σύνταξη και επεξεργασία κειµένων για να συµπεριληφθούν στα newsletters του έργου.  

5. Τη σύνταξη και επεξεργασία κειµένων και υλικού για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του 
έργου. 

6. Τη συµβολή για την εξεύρεση και παροχή υλικού για τη δηµιουργία του videoclip του Έργου 
RENREN (η δηµιουργία του videoclip είναι αρµοδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου).   

7. Την αποστολή 3 δελτίων τύπου στα ΜΜΕ (τοπικά και εθνικά) σχετικά µε την πορεία υλοποίησης 
και τα αποτελέσµατα του έργου. 

8. Την υποστήριξη για τη συµµετοχή σε συναντήσεις εργασίας µε φορείς χάραξης πολιτικής και 
λήψης αποφάσεων και εκδηλώσεις στην Ε.Ε. (εκτός εταίρων του έργου) εφόσον κριθεί αναγκαίο 
και σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Την υποστήριξη για τη συµµετοχή σε ενέργειες 
δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε φορείς που υλοποιούν αντίστοιχα έργα 
χρηµατοδοτούµενα από τα προγράµµατα Στόχου 3 – Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Την 
προετοιµασία παρουσιάσεων (στην αγγλική) για τις αναφερόµενες συναντήσεις και εκδηλώσεις. 

9. Τη συµµετοχή στην τελική εκδήλωση του έργου στις Βρυξέλλες (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 2012). 

 

Παραδοτέα: 

• Φάκελος που θα περιλαµβάνει όλα τα παραδοτέα και τα αποδεικτικά της διοργάνωσης, τόσο 
της εκδήλωσης, όσο και της συνέντευξης τύπου (λίστες συµµετεχόντων, προγράµµατα, 
προσκλήσεις, φωτογραφίες, επικοινωνιακό υλικό). 

• 500 τµχ. του ενδιάµεσου φυλλαδίου του έργου (αγγλική - ελληνική) 

• 500 τµχ. του τελικού φυλλαδίου του έργου (αγγλική - ελληνική) 

• Κείµενα για τα newsletters του έργου (αγγλική) 

• Κείµενα για την ιστοσελίδα του έργου 

• Υλικό για το videoclip του έργου 

• 3 ∆ελτία τύπου 

• Παρουσιάσεις (στην αγγλική) για τις εκδηλώσεις δικτύωσης 

• Παρουσίαση (στην αγγλική) για την τελική εκδήλωση του έργου 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
Παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα στο πλαίσιο εκπόνησης του 
έργου «RENREN: Renewable Energy Regions Network» (0624R2), 
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG IVC 
 

 

Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας σελ. 7 
 
 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (Π.Ε.3): Ανταλλαγή εµπειριών για τον προσδιορισµό και την ανάλυση 
Καλών Πρακτικών σε ΑΠΕ 

Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου RENREN έχουν οριστεί τρεις (3) Οµάδες Εργασίας 
(working groups/ WGs), που η κάθε µια εστιάζει σε συγκεκριµένο τεχνολογικό πεδίο. Οι Οµάδες 
Εργασίας συνεδριάζουν κάθε έξι (6) µήνες και παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα που αφορούν στις 
θεµατικές που αναφέρονται παρακάτω. Τα αποτελέσµατα των Οµάδων Εργασίας αποτυπώνονται 
σε εκθέσεις και παρουσιάσεις στο πλαίσιο των συνολικά έξι (6) εργαστηρίων (workshops) και οκτώ 
(8) επί τόπου επισκέψεων (on-site visits) κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 

Οι Οµάδες Εργασίας καλύπτουν όλες τις βασικές κατηγορίες ΑΠΕ:  

1. Οµάδα Εργασίας 1 (WG 1): Αιολική, θαλάσσια, υδροηλεκτρική ενέργεια 

2. Οµάδα Εργασίας 2 (WG 2): Γεωθερµία, βιοµάζα 

3. Οµάδα Εργασίας 3 (WG 3): Ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά 

Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης και το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας συµµετέχουν και στις 3 Οµάδες Εργασίας. 

Οι θεµατικές που εξετάζονται για κάθε µία από τις κατηγορίες ΑΠΕ από τις Οµάδες Εργασίας 
καλύπτουν ένα φάσµα οριζόντιων συνθηκών και παραγόντων, που ευνοούν ή εµποδίζουν την 
προώθηση των ΑΠΕ. 

Οι θεµατικές ενότητες που θα διερευνηθούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων είναι:  

α) Στρατηγικός σχεδιασµός για ΑΠΕ σε περιφερειακό επίπεδο.  

β) Θέµατα αδειοδότησης και εφαρµογής νοµοθεσίας. 

γ) Προώθηση της ανάπτυξης της αγοράς εργασίας, Ε.Τ.Α. & καινοτοµίας. 

δ) Χρηµατοδοτήσεις και κίνητρα. 

ε) Προτάσεις πολιτικής µέτρων, µία για τις έµπειρες περιφέρειες και µία για τις µαθητευόµενες. 

 

Στο πλαίσιο του Π.Ε.3 θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 

1. Συµµετοχή σε τρείς (3) εναποµένουσες συναντήσεις εργασίας (workshops) µία ανά 6µηνο και  
σε τρεις (3) επιτόπου επισκέψεις (on-site visits) στις περιοχές των εταίρων. Η επιλογή των 
εργαστηρίων και των επιτόπου επισκέψεων στις οποίες θα κληθεί να συµµετέχει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα γίνει σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
συµµετέχει στα εργαστήρια µε ειδικό επιστήµονα. 

Προετοιµασία εισηγήσεων, παρουσιάσεων και απολογιστικών εκθέσεων (µε συναφές υλικό) για 
τις συναντήσεις εργασίας (workshops) και τις επιτόπου επισκέψεις (on-site visits) για τις 
παραπάνω πέντε (α, β, γ, δ, ε) θεµατικές. 

2. ∆ιοργάνωση της 5ης συνάντησης εργασίας (Ιανουάριος - Ιούνιος 2012) στη Θεσσαλονίκη, όπως 
αναφέρεται και στο Π.Ε.1. 

3. Προετοιµασία και υποβολή υλικού για:  

• Συλλογή στοιχείων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε συνεννόηση µε την Αναθέτουσα 
Αρχή 

• Συγκριτική ανάλυση των επί µέρους περιφερειακών πολιτικών για τις ΑΠΕ  
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• Έλεγχος και πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος δεικτών παρακολούθησης, προκειµένου να 
διατυπωθεί πρόταση κοινής περιφερειακής πολιτικής για τις ΑΠΕ 

Η διαδικασία συγκριτικής ανάλυσης και το σύστηµα δεικτών παρακολούθησης έχουν ήδη 
σχεδιαστεί από το RENREN. 

4. Σύνταξη προτάσεων πολιτικής µέτρων (µία για τις έµπειρες περιφέρειες και µία για τις 
µαθητευόµενες). Ο ανάδοχος σε συνεργασία µε τον επικεφαλής εταίρο του έργου και την 
Αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει Έκθεση που θα συνοψίζει τα συµπεράσµατα από την υλοποίηση 
του έργου, και τις προτάσεις που καταρτίστηκαν για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, 
καθώς και τη διαδικασία για την ενσωµάτωσή τους στην περιφερειακή στρατηγική της Κεντρικής 
Μακεδονίας για τις ΑΠΕ. Στην Έκθεση θα συµπεριληφθεί ανάλυση της παρούσας κατάστασης, 
οι Καλές Πρακτικές που θα καταγραφούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι ελλείψεις 
και η απόκλιση από αντίστοιχες πρακτικές στις περιφέρειες/εταίρους του έργου, όπως θα 
διαπιστωθούν κατά την υλοποίηση ενεργειών µεταφοράς τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του έργου 
(on-site visits, συναντήσεις Οµάδων Εργασίας, κ.λπ.). 

5. Συµµετοχή, κατά το σκέλος της ελληνικής πλευράς, στη διαµόρφωση Σχεδίου ∆ράσης (Activity 
Plan) για τη συνέχιση του έργου, µετά την ολοκλήρωσή του στο πλαίσιο του INTERREG IVC, 
που θα περιλαµβάνει και προτάσεις για τη χρηµατοδότησή του, καθώς και τη διαχείριση και 
συντονισµό του. Στο Σχέδιο ∆ράσης θα καταγραφούν, µε τη µορφή υποέργων ή έργων, όλες οι 
προτεινόµενες ενέργειες που θα συµβάλλουν στη βιωσιµότητα και συνέχιση του έργου, καθώς 
και τα εργαλεία για την ενσωµάτωση των δράσεων στην περιφερειακή πολιτική και την επίτευξη 
των στόχων του έργου, σχετικά µε τη βελτίωση της ικανότητας των εταίρων του έργου και τη 
διαχείριση και προώθηση των ΑΠΕ στις περιφέρειες - στόχους. 

 

Παραδοτέα: 

• Παρουσιάσεις/υλικό για τις εναποµένουσες τρεις (3) συναντήσεις εργασίας και τις τρεις (3) 
επιτόπου επισκέψεις (on-site visits) στις περιοχές των εταίρων, µαζί µε το σχετικό υλικό το 
οποίο θα προκύψει από αυτές (µε συνήθη αντικείµενα που αφορούν καλές πρακτικές, 
προβλήµατα, προοπτικές και δυνητικές δράσεις/πολιτικές σχετικά µε τις παραπάνω πέντε 
θεµατικές). 

• Φάκελος που θα περιλαµβάνει όλα τα παραδοτέα της διοργάνωσης της 5ης συνάντησης 
εργασίας (λίστες συµµετεχόντων, πρόσκληση, πρόγραµµα, πρακτικά, φωτογραφικό υλικό, 
δελτία τύπου, κ.λ.π.). 

• Υποστήριξη συγκριτικής ανάλυσης περιφερειακών πολιτικών και δοκιµών συστήµατος 
παρακολούθησης του αντικειµένου του προγράµµατος 

• Έκθεση σχετικά µε τις Προτάσεις Πολιτικής Μέτρων (Policy Recommendation Paper), στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα (µία για τις έµπειρες περιφέρειες και µία για τις µαθητευόµενες). 

• Έκθεση για το Σχέδιο ∆ράσης (Activity Plan), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

Τα παραπάνω παραδοτέα θα πρέπει να υποβάλλονται, και µετά από συνεννόηση, σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα, προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να ανταποκριθεί στις καθορισµένες από το 
RENREN προθεσµίες. 

Σε περίπτωση συµµετοχής του σε συναντήσεις/επιτόπου επισκέψεις, ο ανάδοχος υποχρεούται - 
εφόσον του ζητηθεί - στη σύνταξη σχετικής έκθεσης. 

 

3.4 Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς 
και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, 
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όπως έχει ορισθεί µε την 913/31.3.2010 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα και όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα. 

Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και θα κοινοποιεί 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα παραδοτέα, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα 
του παραρτήµατος Ι της παρούσας. 

Το έργο παραλαµβάνεται οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του από τον 
Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης του έργου από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, 
που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τοµέα της παροχής 
συµβουλευτικών υπηρεσιών έργων ευφυών µεταφορών, σχετικών µε το αντικείµενο του 
παρόντος ∆ιαγωνισµού και στη διαχείριση και οικονοµική παρακολούθηση έργων 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.∆.Σ. του ΠΟΕ, 
που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών έργων ευφυών µεταφορών, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος 
∆ιαγωνισµού, και στη διαχείριση και οικονοµική παρακολούθηση έργων 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά. 

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - 
ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της Σύµβασης. 

• Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε 
περίπτωση ανάδειξής τους ως Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, 
εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει 
την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην 
παράγραφο 5.1 της παρούσας. 

 Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από 
µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή 
ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε 
αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν. 
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4.2. Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλλουν προσφορά αυτοί που: 

α) Εις βάρος τους υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα 
αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  

β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση 
ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 

γ) Έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει 
απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που 
µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

5.1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

I. Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς 
στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

• Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή, 

- τοµείς δραστηριότητας, 

- εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, 

- αποδεδειγµένη εµπειρία στα επιστηµονικά αντικείµενα του έργου µέσω της 
περιγραφής άλλων σχετικών έργων (βλέπε παράγρ. ΙΙΙ), 

- αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα στελεχών και να δηλωθεί ποιοί απ' αυτούς θα 
είναι υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών (σύσταση οµάδας έργου). 

II. Ότι έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
µεγαλύτερο από το 150% του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση 
που ο  υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 
τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες 
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 150% 
του προϋπολογισµού του Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συµµετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

• Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων (ή αν δραστηριοποιείται λιγότερα χρόνια για όσα δραστηριοποιείται), σε 
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών ή δήλωση του συνολικού 
ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 
έκδοση ισολογισµών. 
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• Αναφορά του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών. 

• Αναφορά του ύψους του κύκλου εργασιών, που αφορά στην εκτέλεση έργων 
συναφών προς το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης. 

 

III. Ότι διαθέτει τριετή (3ετή) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, κατάλληλα τεκµηριωµένη 
και αποδεδειγµένη, στην υλοποίηση, διαχείριση, και υποστήριξη της οικονοµικής 
παρακολούθησης ευρωπαϊκών έργων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών σε έργα µε 
αντικείµενο θέµατα ενέργειας, εξοικονόµησης ενέργειας, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Η εµπειρία θα αποδεικνύεται µε την υποβολή πίνακα ολοκληρωµένων έργων τελευταίας 
τριετίας µε τα παρακάτω στοιχεία: 

• Τίτλος έργου & Φορέας ανάθεσης 

• Εργοδότης (αν είναι διαφορετικός από τον Φορέα ανάθεσης) 

• Ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης έργου 

• Συνολικός προϋπολογισµός έργου 

• Προϋπολογισµός που αναλογεί στον υποψήφιο ανάδοχο 

• Ρόλος του υποψήφιου αναδόχου  

Για όλα τα έργα του πίνακα απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αναθέτουσας 
αρχής, εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του ∆ηµοσίου. Εάν οι αποδέκτες 
του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς, τότε είτε θα υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης του εργοδότη ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αρκεί υπεύθυνη δήλωση του 
υποψήφιου αναδόχου για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.  

Η εµπειρία µπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίµησης µε έναν ή περισσότερους 
από τους παρακάτω τρόπους: 

• Μέσω της εµπειρίας του υποψηφίου ή µέλους σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας. 

• Μέσω της εµπειρίας υπεργολάβου ή συνεργαζόµενου εµπειρογνώµονα ή µέλους της 
προτεινόµενης οµάδας έργου. 

 

5.2. Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων 
προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου 
∆ικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκµηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες 
τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
6.1. Υποβολή Προσφορών και Προθεσµία Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την Παρασκευή 9 
Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο 
εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή 
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού/ Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
αποδεκτές. 

∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και 
ώρα. 

∆εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται µέσω: 

• ΕΛΤΑ 

• Εταιριών Ταχυµεταφορών (courier)  

 Όσες Προσφορές υποβληθούν µε τους παραπάνω τρόπους, θα γίνουν δεκτές µόνο εάν 
φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και 
ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του 
ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

• Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων.  

 

6.2. Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα του ΠΤΑ ΚΜ και η παραλαβή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης 
µέσω ταχυµεταφορικής (courier), το ΠΤΑ ΚΜ δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και 
σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία 
των ενδιαφεροµένων (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου), έτσι ώστε το ΠΤΑ ΚΜ να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν 
τη Προκήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά 
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της Προκήρυξης 
που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον 
συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
εγγράφως στο ΠΤΑ ΚΜ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας 
του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις: www.rdfcm.gr, www.damt.gov.gr και 
www.diavgeia.gov.gr. To ΠΤΑ ΚΜ αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία 
περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται 
στις παραπάνω ηλεκτρονικές σελίδες (web-sites). 

 

6.3. Σύνταξη Προσφορών  

Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 
Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω, στις παραγράφους 6.4 έως και 6.10 
της παρούσας. 

 

6.4. Ερωτήµατα πριν την Υποβολή Προσφορών  

Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της Προκήρυξης, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους, έως επτά εργάσιµες ηµέρες πριν 
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από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή ή µε 
τηλεοµοιοτυπία (fax) στον αριθµό 2310-403.059 µε την ένδειξη «Ερωτήµατα σχετικά µε τον 
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό» «Παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα για την υποστήριξη υλοποίησης 
του έργου: α) ∆ιαχείριση και συντονισµός, β) Επικοινωνία και διάχυση πληροφόρησης, γ) 
Ανταλλαγή εµπειριών για τον προσδιορισµό και την ανάλυση καλών πρακτικών σε ΑΠΕ» για την 
εκπόνηση του έργου «RENREN: Renewable Energy Regions Network» (0624R2), του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG IVC. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να απαντήσει µέσα σε χρονικό διάστηµα 3 ηµερών 
εργάσιµων και τουλάχιστον 4 εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών.  

 

6.5. Φάκελοι για Υποβολή Προσφορών 

Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα 
όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή 
(εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου, που 
υποβάλλει την προσφορά. 

Όλοι οι φάκελοι (ενιαίος και επί µέρους) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την 
επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) του προσφέροντα, καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

Προσφορά 
για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για το έργο: 

«Παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου: α) 
∆ιαχείριση και συντονισµός, β) Επικοινωνία και διάχυση πληροφόρησης, γ) Ανταλλαγή 
εµπειριών για τον προσδιορισµό και την ανάλυση καλών πρακτικών σε ΑΠΕ» στο πλαίσιο 
εκπόνησης του έργου «RENREN: Renewable Energy Regions Network» (0624R2), του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG IVC. 

 

Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) 

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

 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους φακέλους, 
µε τις αντίστοιχες ενδείξεις: 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα περιεχόµενά του περιγράφονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 6.8 και πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µε τη σειρά που ζητούνται και να 
υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόµενά του περιγράφονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 6.9 και πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µε τη σειρά που ζητούνται και να 
υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού. 
Περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων, µε τα στοιχεία που περιγράφονται 
στην παράγραφο 6.10 και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 
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Η κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να φέρει, ευκρινώς, τη λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και την πρωτότυπη µονογραφή του νοµίµου και εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου 
του υποψηφίου αναδόχου. Το περιεχόµενό του είναι επικρατέστερο του περιεχοµένου του 
αντιγράφου, σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, 
προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι ευκρινώς γραµµένη και 
πρωτότυπα µονογραµµένη από τον νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του υποψηφίου 
αναδόχου. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 
τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. 

 

6.6. Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών 
και των Τεχνικών Προσφορών. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η αξιολόγησή τους, ανοίγονται 
οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιηθεί στους 
υποψηφίους αναδόχους των οποίων τα ∆ικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έγιναν αποδεκτά. 

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα: 

Ηµεροµηνία: Παρασκευή 09/09/2011 & ώρα:13:15 

Τόπος: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεµ. Σοφούλη 62Α, 546 55 
Θεσσαλονίκη 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει 
προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε το άρθρο 19, 
παρ.3 του Π.∆. 118/2007. 

 

6.7. Ισχύς προσφορών  

Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µονοµερώς από την αναθέτουσα, µπορεί να 
γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα. 

 

6.8. Περιεχόµενα φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει 
να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε 
περίπτωση µη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ο 
προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. ∆ικαιολογητικά που έχουν 
εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί 
ποινή αποκλεισµού.  

Ειδικότερα, ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και 
έγγραφα: 

 

Α. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος, καθώς και έγκρισης συµµετοχής και 
ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου σε περίπτωση νοµικού προσώπου.  
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Ειδικότερα: 

α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο / ατοµική επιχείρηση / επιτηδευµατία, απόφαση 
του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος και βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το 
οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα. 

β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, για τη σύσταση του νοµικού προσώπου: 
Αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη 
σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του, µαζί 
µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Απαιτείται η προσκόµιση 
του πιο πρόσφατου καταστατικού.  

Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου: Πρακτικά 
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των 
διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συµµετοχής του στο 
∆ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς 
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει 
δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας 
εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου). 

γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται 
και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας 
ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε το 
διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
µέλους, καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 

 

Β. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  στο διαγωνισµό, ύψους ποσού ίσου µε το 5% του 
ανώτατου προϋπολογισµού ανάθεσης του έργου, µε Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 2.595,30 ευρώ 
(δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών). 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο 
Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. 

 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, και να δηλώνεται ότι 
µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

Ι. Ο προσφέρων: 

α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, Επιµελητήριο ή επαγγελµατική 
ένωση, για το ειδικό επάγγελµά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, 

β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 4.2. της 
παρούσας, δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή για αδίκηµα που αφορά στην 
επαγγελµατική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, 

γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
αναγκαστικό συµβιβασµό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, 

δ) είναι φορολογικά ενήµερος, 

ε) είναι ασφαλιστικά ενήµερος και  
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στ) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, πριν από την υπογραφή 
της Σύµβασης. 

 

ΙΙ. Η υποβαλλόµενη προσφορά: 

(α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο 
Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, 

(β) καλύπτει το σύνολο του έργου και 

(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή. 

 

∆. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το 
απασχολούµενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και κατά µορφή απασχόλησης. 

 

Ε. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το 
προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε ένδειξη της 
οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, 
καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. 

 

ΣΤ. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα (βλέπε παράρτηµα ΙΙΙ) των προτεινόµενων στελεχών, 
από τα οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι εξειδικευµένες γνώσεις των 
Στελεχών της Οµάδας Έργου σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του άρθρου 5 της παρούσας. 

 

Ζ. Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία 
απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Φυσικό / Νοµικό πρόσωπο: …………………………………………………………… 
 

Στέλεχος Θέση στην Οµάδα Καθήκοντα 
   
   
   
   

 

 

6.9. Περιεχόµενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που 
διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. 

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο 
αναγράφεται και ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς. 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Μεθοδολογία υλοποίησης φάσεων του Έργου 70% 

Α.1 Στρατηγική και τρόπος προσέγγισης Έργου – Αντίληψη υποψηφίου 
για το Έργο 

10% 

Α.2 Περιγραφή των µεθοδολογιών, εργαλείων, τεχνικών που θα 
χρησιµοποιηθούν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Έργου 
(επάρκεια, σαφήνεια) 

15% 

Α.3 Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου (διάγραµµα 
GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι δραστηριότητες, τα κυριότερα 
ορόσηµα και τα παραδοτέα του Έργου και η αλληλουχία φάσεων/ 
σταδίων 

10% 

Α.4 Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Έργου σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης και την προτεινόµενη 
µεθοδολογική προσέγγιση του υποψηφίου Αναδόχου 

35% 

Β Σχήµα ∆ιοίκησης και Οµάδα Έργου 30% 

Β.1 Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του Έργου 10% 

Β.2 Βαθµός απασχόλησης και καταλληλότητα της Οµάδας Έργου ανά 
Φάση και Παραδοτέο 

20% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία περίπτωση δεν 
πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει αποκλεισµό της προσφοράς. 

Γενικά, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 
τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και απαντά στις επιµέρους 
απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 
6.10. Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την 
εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και 
µε ΦΠΑ, και φέρει την υπογραφή του Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ 
των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. 

Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που αναγράφεται 
εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία.  

Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου µετά από πιθανές εκπτώσεις. 
Στις τιµές θα περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή 
επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Οι τιµές προ ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη 
για τη σύγκριση των προσφορών. 
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Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, 
κρυφά κόστη, κ.λπ.  

Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου ή θέτει όρο 
αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των αντικειµένων της 
υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. 

Εάν η προσφορά ορισµένου προσφέροντα περιέχει έκπτωση επί των ανωτέρω ποσών µεγαλύτερη 
του 10%, η αναθέτουσα αρχή, πριν λάβει απόφαση, δύναται να ζητήσει γραπτώς τις διευκρινίσεις 
για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα 
παρέχουν. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης µέχρι 
τη λήξη του έργου 31-12-2012. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, που περιλαµβάνει και τους χρόνους παράδοσης των 
επί µέρους παραδοτέων του Έργου, εµφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ. 

Κατ' εξαίρεση, το έργο - και κατ' αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο - µπορεί να 
παραταθεί µετά από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου, σε 
περίπτωση τροποποίησης του συνολικού χρονοδιαγράµµατος του ευρωπαϊκού έργου RENREN. 

Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης. Συµπληρωµατικά, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση απαιτηθεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρίσταται σε συναντήσεις των εταίρων 
του RENREN, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας και κατόπιν προγραµµατισµού µε την 
οµάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1. Στοιχεία αξιολόγησης 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού/Αξιολόγησης Προσφορών, που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, της βαθµολόγησης και της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή 
συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της 
σύµβασης.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά για την κατακύρωση της προµήθειας. 
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8.2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Η αξιολόγηση του φακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα γίνει µε βάση τα κριτήρια που 
περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα της παραγράφου 6.9. Στο στάδιο αυτό κρίνονται τα στοιχεία 
που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του 
υποψηφίου. 

Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης, κατατάσσονται σε δύο οµάδες και ορίζονται 
συντελεστές βαρύτητας, ως εξής: 

1. Μεθοδολογία υλοποίησης φάσεων του Έργου, µε συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 70% 

2. Σχήµα ∆ιοίκησης και Οµάδα Έργου, µε συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 30% 

 

Η βαθµολόγηση των επί µέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών γίνεται µε βάση τους 
συντελεστές βαρύτητας του Πίνακα της παραγράφου 6.9 και υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθµός 
Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ). Η βαθµολόγηση των επί µέρους κριτηρίων γίνεται µε την ακόλουθη 
µέθοδο: 

• Κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθµολογούνται µε έναν ακέραιο βαθµό από το 
100 έως 110 (100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι και αυξάνεται έως 110 
όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές). 

• Στη συνέχεια ο βαθµός του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού. 

• Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων κάθε οµάδας 
κριτηρίων. 

• Το άθροισµα αυτό των βαθµών των επί µέρους κριτηρίων κάθε οµάδας κριτηρίων 
πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας κριτηρίων για να προκύψει ο 
βαθµός της οµάδας κριτηρίων. 

• Το προκύπτον άθροισµα των βαθµών όλων των οµάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο 
Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. 

Ο συνολικός βαθµός τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος υπολογίζεται µε τον τύπο: 

100

max

×
ΑΒΤΠ

ΑΒΤΠ
=ΣΒΤΠ

 
Όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

 

8.3. Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων βαθµολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, θα γίνει το 
άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών όλων των υποψηφίων σε ανοικτή συνεδρίαση, όπου 
καλούνται όλοι οι διαγωνιζόµενοι που έγιναν δεκτοί στο στάδιο αυτό του διαγωνισµού.  

Η αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει στο σύνολο της προσφερόµενης τιµής 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των υποψηφίων που δεν αποκλείονται στο 
προηγούµενο στάδιο γίνεται επί του συνόλου του οικονοµικού αντικειµένου του παρόντος έργου. Ο 
Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) προκύπτει από το λόγο της ελάχιστης 
Οικονοµικής Προσφοράς δια την Οικονοµική Προσφορά του Προσφέροντος επί τοις εκατό: 

100
οςΠροσφέροντ Προσφορά Οικονοµική Συνολική

Μειοδότη Προσφορά Οικονοµική Συνολική
×=ΣΒΟΠ  
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8.4. Τελική Αξιολόγηση Προσφορών 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα προηγούµενα, η 
Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του 
Τελικού Βαθµού (ΤΒ), ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως: 

ΤΒ = (ΣΒΤΠ Χ 80%) + (ΣΒΟΠ Χ 20%) 

δηλαδή ο Τελικός Βαθµός (ΤΒ) της προσφοράς αντιστοιχεί στο άθροισµα του 80% του συνολικού 
βαθµού της τεχνικής προσφοράς και του 20% του συνολικού βαθµού της οικονοµικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 
του βαθµού τεχνικής αξιολόγησης (ΣΒΤΠ). 

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. 

Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον ανάδοχο που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο 
του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο διαγωνισµό συνεπάγεται 
πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται 
στην παρούσα στο σύνολό τους. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το 
αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους 
υποψηφίους. 

3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας, 
Προσφοράς, κ.λπ. 

4. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση 
κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, 
όλα τα µέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο. 

5. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, θεωρούνται 
δεσµευτικά για τους υποψήφιους. 

6. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος του έργου που αποτελεί 
αντικείµενο της παρούσας δεν γίνονται δεκτές. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και κατά της 
διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας 
και ουσίας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007, οι οποίες εφαρµόζονται 
αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφεροµένους δεν γίνονται δεκτές.  Για το παραδεκτό της ένστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 
15 παρ. 1 και 2 του Π.∆.118/07, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού 
ίσου µε το 0,10 επί τις εκατό επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια υπηρεσιών, το 
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998, 
οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, όλα τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα 
έναντι των οποίων υποβλήθηκε η ∆ήλωση της παραγράφου 6.8.Γ της παρούσας, διαφορετικά 
θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, την οποία έχει 
καταθέσει µε την Προσφορά του.  

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωµα να καλέσει τον επόµενο κατά 
σειρά βαθµολόγησης ∆ιαγωνιζόµενο µε τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειµένου να συνάψει τη 
Σύµβαση µαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου (πριν την υποβολή του), 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 
σε κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 4.2 της παρούσας. 

• Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.  

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης. 

• Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, επαγγελµατικού µητρώου, ή επαγγελµατικής 
ένωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντος, καθώς και το ειδικό 
επάγγελµά του. 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) 
µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής τους.  

 
Β. Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού/Αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή 
την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα σύµφωνα µε την ανωτέρω 
διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 
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Γ. Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί και θα 

συνδέεται µε τα παραδοτέα. 
 
∆. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να 

προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (βλέπε 
παράρτηµα ΙΙ), η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιµήµατος του 
Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 
σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτηµα IΙ της παρούσας. 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Σύµβαση τροποποιείται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου σύµφωνα µε το 
άρθρο 24 παράγραφος 4 του Π.∆. 118/2007, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, 
εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την 
προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούµενων 
εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συµπληρωµατικά προϊόντα ή υπηρεσίες από 
τις προβλεπόµενες στην παρούσα έως το 50% του προϋπολογισµού της παρούσας, στην 
περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της 
Αναθέτουσας Αρχής, εξ’ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθµίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν 
και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του συµπληρωµατικού 
αυτού έργου, σε χρόνο και µε τρόπο που θα συµφωνηθεί από κοινού και µε κόστος ίδιο ή ανάλογο 
του προσφερόµενου, για ίδια ή παρόµοια αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή της αξίας των προσφερόµενων υπηρεσιών θα γίνει βάσει των νόµιµων παραστατικών 
(π.χ. έκδοση τιµολογίου, Α.Π.Υ, κ.λπ.), τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύµβαση που θα υπογραφεί και θα 
συνδέεται µε τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραµµά του. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που έχει περιγράψει στην προσφορά του και 
σύµφωνα µε την τιµή που έχει προσδιοριστεί σ’ αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την υποβληθείσα προσφορά του, η Αναθέτουσα 
Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρακρατήσει µέρος της αµοιβής του ή και να µην προβεί στην 
πληρωµή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και οι διαφορές από την παρούσα υπάγονται στην 
αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

                                    
Α/Α ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ∆ΡΑΣΕΙΣ 2011 2012 

    Σε µήνες Σε µήνες 

    Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 

1 ∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου 
                

1.1 
Αναφορές φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου 
του έργου.                                 

1.2 Συνάντηση Έργου (SC)                                

1.3 Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής (MG)                 

2 Επικοινωνία και διάχυση πληροφόρησης 
                                

2.1 Εκδήλωση ενηµέρωσης φορέων                 

2.2 Μετάφραση και έκδοση ενδιάµεσου φυλλαδίου                 

2.3 Μετάφραση και έκδοση τελικού φυλλαδίου                 

2.4 Επεξεργασία κειµένων ενηµερωτικού δελτίου                 

2.5 Επεξεργασία και ανάρτηση κειµένων ιστοσελίδας                 

2.6 Παροχή υλικού για τη δηµιουργία του videoclip                 

2.7 ∆ελτία Τύπου                 

2.8 Παρουσιάσεις για τις εκδηλώσεις δικτύωσης                 

2.9 Παρουσίαση για την τελική εκδήλωση του έργου                 

3 
Ανταλλαγή εµπειριών για τον προσδιορισµό 
και την ανάλυση Καλών Πρακτικών σε ΑΠΕ 

                

3.1 

Υποστήριξη συµµετοχής σε 3 συναντήσεις 
εργασίας (workshops) και 3 επί τόπου 
επισκέψεις (on-site visits) – Παρουσιάσεις/υλικό 
και απολογιστικές εκθέσεις                 

3.2 ∆ιοργάνωση 5
ης

 συνάντησης εργασίας                 

3.3 
Υποστήριξη συγκριτικής ανάλυσης  
περιφερειακών πολιτικών και δοκιµών 
συστήµατος παρακολούθησης                 

3.4 
Έκθεση / Κείµενο µε τις Προτάσεις Πολιτικής 
Μέτρων (2 sets of Policy Recommendations) 
και τα συµπεράσµατα υλοποίησης του έργου                  

3.5 Έκθεση για το Σχέδιο ∆ράσης (Activity Plan)                 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

 

ΠΙΙ.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Θεµ. Σοφούλη 62Α, 546 55 Θεσσαλονίκη 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ 
………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό 
της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής αξίας..................................., 
σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }{ή σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας. } 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
λήξη της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.         
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΙΙ.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 

 
ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 
Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Θεµ. Σοφούλη 62Α, 546 55 Θεσσαλονίκη 
 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. 
Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..…… 
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας 
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας 
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυµο:  Όνοµα:  
 
Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  
 
Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
∆ιεύθυνση Κατοικίας:    
    
    
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Όνοµα Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόµενο, από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης 
Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
Απασχόληση 
στο Έργο 

Έργο Εργοδότης 
Θέση και Καθήκοντα στο 

Έργο  Περίοδος 
(από - έως) 

 
 

  
 
 

__ /__ / ___ 
- 

__ /__ / ___ 
   __ /__ / ___ 

- 
__ /__ / ___ 

 


