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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου “Innovation Policy in University City Regions”  (Innopolis) 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης – Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
ΕΡΓΟΥ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ταξινόμηση κατά CPV: 73300000-5.  

Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό 
χιλιάδων Ευρώ, € 100.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  
(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 81.300,81 ΦΠΑ : € 18.699,19). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Ευρωπαϊκό Έργο Innopolis είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα 
INTERREG IVC και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF)  κατά 85% και από Εθνικούς 
Πόρους κατά 15%. 

Οι δαπάνες του προκηρυσσόμενου έργου θα βαρύνουν το 
προϋπολογισμό του έργου Innopolis  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ Από την υπογραφή σύμβασης έως 31 / 12 /2012 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 12/ 04 / 2011 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

23 / 04 / 2011 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16 / 05 / 2011 και ώρα 14:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Θεμ.Σοφούλη 62Α, Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17 / 05 / 2011 και ώρα 12:00 
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Συντομογραφίες - γενικά 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου 
δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, 
προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη 
ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΠΚΜ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΤΑΚΜ Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΔΜΘ/ΓΔΕΛ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης / Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 Ορισμοί Προκήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και 
θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή/ 
Διευθύνουσα Υπηρεσία 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο θα 
υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, 
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο 
για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. 

Αριθμός Προκήρυξης Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του 
Έργου. 

Αρμόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  

Προκήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους 
διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του 
αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο 
Διαγωνισμός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Η ΕΠΠΕ συστήνεται με απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ ΚΜ. 

Επίσημη γλώσσα του 
Διαγωνισμού και της 
Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Προκήρυξη, τα 
έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα εκτός από το Παράρτημα C4 με τεχνικές 
λεπτομέρειες του έργου Innopolis το οποίο είναι στην αγγλική γλώσσα. Όλα 
τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν 
θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ 
εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 
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Κύριος του Έργου/ 
Φορέας για τον οποίο 
προορίζεται το έργο 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης / Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Λειτουργίας 

Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του 
Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 
το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος :  

α. τη Σύμβαση,  

β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

δ. τη Προκήρυξη. 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Φορέας Υλοποίησης Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
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A  ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΟΥ 

A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 

Το Innopolis (Innovation Policy in University City Regions), έργο που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα INTERREG IVC, αποσκοπεί στο να προσδιορίσει και να διαδώσει βέλτιστες πρακτικές 

στην χάραξη πολιτικών για την καινοτομία σε πανεπιστημιουπόλεις1. Το έργο επικεντρώνεται σε 

περιφερειακές πολιτικές που διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και 

επιχειρήσεων και συνιστά μια συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και περιφερειακών αρχών σε 

τέσσερις διαφορετικές πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης.   

Το έργο αγγίζει ζητήματα σχετικά με την ικανότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών να 

αξιοποιήσουν την παραγόμενη γνώση των πανεπιστημίων για την ενίσχυση της καινοτομίας. 

Το έργο Innopolis στοχεύει στον εντοπισμό βέλτιστων περιφερειακών πρακτικών στο χώρο της 

ανταλλαγής γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Το έργο θα αναπτύξει έναν 

εξομοιωτή & μία φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική “βιβλιοθήκη” με τα εξαγόμενα 

συμπεράσματα-κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις περιφερειακές αρχές στην 

μεταφορά βέλτιστων καλών πρακτικών, υποστηρίζοντας έτσι τη διαδικασία μεταφοράς γνώσης 

μεταξύ πανεπιστημίων επιχειρήσεων καθώς και τη διευκόλυνση της συνδημιουργίας & της 

καινοτομίας.  

Οι ενέργειες του έργου επικεντρώνονται στις πανεπιστημιουπόλεις, οι οποίες ορίζονται από την 

ύπαρξη τουλάχιστον τριών διατμηματικών πανεπιστημίων και τουλάχιστον 60.000 φοιτητών. Η 

επιλογή αυτή αφορά την ποικιλότητα της δυνατότητας των περιφερειακών αρχών στην αξιοποίηση 

των καινοτομικών δυνατοτήτων των πανεπιστημίων στις περιφέρειές τους.  

Στο έργο συμμετέχουν περιφέρειες  που έχουν επιδείξει δραστηριότητα αλλά και μειωμένες 

δυνατότητες στην ανταλλαγή γνώσης, όπου η περιφερειακή πολιτική δεν δημιουργεί το κατάλληλο 

πλαίσιο για την ανταλλαγή γνώσης. 

Οι ενέργειες του έργου θα υλοποιηθούν σε τέσσερις, διαφορετικές μεταξύ τους Περιφέρειες-πόλεις: 

το Helsinki, το Lodz, το Manchester και την Θεσσαλονίκη. Αυτές, προσδίδουν στο έργο μία ευρεία 

                                            

 
1 Για τις ανάγκες της Προκήρυξης ο προσδιορισμός «πανεπιστημιούπολη», αναφέρεται στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έχει στην επικράτειά της τουλάχιστον τρία διατμηματικά (multi-
departmental) πανεπιστήμια και τουλάχιστον 60.000 φοιτητές. 
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γεωγραφική σύνθεση και αποδίδουν διαφορετικές εκδοχές επιτυχημένων πρακτικών στις 

υπάρχουσες περιφερειακές πολιτικές. 

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οκτώ εταίρους από τέσσερις χώρες και συγκεκριμένα, το 

πανεπιστήμιο του Salford (UK), το οποίο είναι και ο συντονιστής εταίρος, η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας του Ν.2503/97) (GR), το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (GR), η Περιφέρεια του Lodz (PL), το Πανεπιστήμιο του 

Λοτζ (PL), ο Δήμος του Ελσίνκι (FI) και το πανεπιστημιακό ίδρυμα Aalto (FI). 

A.2 Αντικείμενο Έργου 

Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η υποστήριξη του ΠΤΑ ΚΜ στην υλοποίηση τριών διακριτών 

Πακέτων Εργασίας (ΠΕ), τα οποία περιγράφονται αναλυτικότερα στη συνέχεια. Για την καλύτερη 

αντιστοίχιση με τα πραγματικά στοιχεία του έργου Innopolis (όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG IVC) στη συνέχεια του κειμένου χρησιμοποιείται 

απόλυτη ταύτιση της κωδικοποίησης των Πακέτων Εργασίας και των επιμέρους ενεργειών ανά ΠΕ. 

Στο Παράρτημα C.4 της παρούσας παρατίθεται η πλήρης τεχνική περιγραφή του Innopolis για την 

πληρέστερη ενημέρωση των υποψήφιων αναδόχων.  

Σημειώνεται πως τα παραδοτέα του έργου θα κατατίθενται στην επίσημη γλώσσα του 
Προγράμματος η οποία είναι η αγγλική. Όπου απαιτείται θα κατατίθενται και στην ελληνική 
γλώσσα. 

A.2.1 ΠΕ1 – Διαχείριση & Συντονισμός (Management & Coordination) 

Αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας για την διαχείριση του έργου και τη σύνταξη των 
αναφορών προς τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος INTERREG IVC καθώς και τον 
συντονισμό των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕ2 στο οποίο η ΑΔΜΘ (ΠΚΜ) είναι 
επικεφαλής.   

Το ΠΕ1 συνολικά περιλαμβάνει οκτώ (8) ενέργειες υλοποίησης, εκ των οποίων ο Ανάδοχος καλείται 
να υλοποιήσει τις δύο (2) με τα αντίστοιχα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 
1. 

Ε.1.6. Ανάπτυξη των αναφορών υλοποίησης του έργου (Development of reports)  

Η ενέργεια αυτή αφορά στην παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης παραδοτέων 
καθώς και στην προετοιμασία των αναφορών υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και της τελικής 
έκθεσης φυσικού αντικειμένου. Οι αναφορές φυσικού αντικειμένου θα υποβάλλονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου.   

Ε.1.7. Συντονισμός του ΠΕ2. (Co-ordination of Component 2).  

Η ενέργεια αυτή αφορά στο συντονισμό όλων των εταίρων του έργου έτσι ώστε να υλοποιήσουν 
όλες τις ενέργειες υλοποίησης τις οποίες περιέχει το ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάχυση. Συγκεκριμένα ο 
ανάδοχος θα παρέχει τις απαραίτητες προδιαγραφές ενεργειών και παραδοτέων προς όλους τους 
εταίρους του έργου, θα συγκεντρώνει τα επιμέρους παραδοτέα και θα φροντίζει για την ενιαία 
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παρουσίαση τους. Παράλληλα θα παρέχει διευκρινήσεις και υποστήριξη σε όλους τους εταίρους 
(τηλεφωνικά ή με email) σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους και τις απαιτήσεις του ΠΕ2. 

 

 

Πίνακας 1: Συνοπτική περιγραφή ΠΕ1- Διαχείριση και Συντονισμός 

Κωδ Ενέργεια Υλοποίησης Παραδοτέα Προτεινόμενο  
Χρονοδιάγραμμα 

1.6. Ανάπτυξη των αναφορών 
υλοποίησης του έργου 

1. Αναφορές φυσικού αντικειμένου του έργου 
(3) και μία (1) τελική αναφορά ολοκλήρωσης 
του έργου (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) 

Μ1-Μ19 

1.7.  Συντονισμός του ΠΕ2 2. Εκθέσεις ενεργειών συντονισμού των 
εταίρων του έργου για την υλοποίηση όλων 
των ενεργειών που προβλέπονται στο ΠΕ2. 
(4 εξαμηνιαίες εκθέσεις) 

Μ1-Μ19 

A.2.2 ΠΕ2 – Επικοινωνία & Διάχυση (Communication & Dissemination) 

Αφορά στην αποδοτική και αποτελεσματική επικοινωνία με τους άμεσα και έμμεσα 
ενδιαφερομένους-εμπλεκομένους (stakeholders) στο έργο καθώς και στην άσκηση της αντίστοιχης 
επιρροής σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο του έργου. 

Για την επικοινωνία και διάχυση του έργου Innopolis θα χρησιμοποιηθούν μια σειρά από εργαλεία 
(π.χ. διαδικτυακή πλατφόρμα, newletters κτλ) σχεδιασμένα να καλύψουν τις συγκεκριμένες 
ανάγκες του έργου καθώς και τις παραπάνω ομάδες-στόχους. 

Το ΠΕ2 συνολικά περιλαμβάνει δέκα (10) ενέργειες υλοποίησης, εκ των οποίων ο Ανάδοχος 
καλείται να υλοποιήσει τις επτά (7) με τα αντίστοιχα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα του 
Πίνακα 2. 

Ε.2.2: Ανάπτυξη λίστας με επαφές κλειδιά. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στη συλλογή επαφών-κλειδιά, από όλους τους εταίρους του έργου 
με σκοπό τη δημιουργία λίστας επαφών. Η λίστα επαφών θα χρησιμοποιηθεί στις ενέργειες 
επικοινωνίας και διάχυσης του έργου.  Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη συλλογή και 
επιμέλεια των λιστών με τις επαφές-κλειδιά από τους εταίρους, δημιουργώντας μία τελική λίστα, η 
οποία και αποτελεί το παραδοτέο της ενέργειας συνολικά. 

Ε.2.3: Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων με όλες τις πανεπιστημιουπόλεις της ΕΕ και επαφές κλειδιά. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στη συλλογή και καταγραφή των πανεπιστημιουπόλεων της ΕΕ 
καθώς και επαφών-κλειδιά από τις Περιφέρειες στις οποίες αυτές υπάγονται με σκοπό τη 
δημιουργία λίστας επαφών. Η λίστα επαφών θα χρησιμοποιηθεί στις ενέργειες επικοινωνίας και 
διάχυσης του έργου.  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επιμέλεια των λιστών με τις πανεπιστημιουπόλεις 
από όλες τις χώρες τις ΕΕ, από τους εταίρους του Innopolis, δημιουργώντας μία τελική λίστα και 
διαδραστικό χάρτη, τα οποία αποτελούν και παραδοτέα της ενέργειας συνολικά. 

Ε.2.4: Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου ευρωπαϊκής εμβέλειας. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στη συγγραφή και διάχυση δελτίων τύπου, σε συνεργασία με τους 
εταίρους του έργου που αφορούν στο έργο, σε ΜΜΕ της ΕΕ, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν 
ενεργά στην δημοσιότητα του έργου και σχετικών ζητημάτων για αυτό αλλά και σχετικά με αυτό, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Ε.2.5: Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου περιφερειακής εμβέλειας. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στη συγγραφή και διάχυση δελτίων τύπου σε ΜΜΕ της Ελλάδος, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν ενεργά στην δημοσιότητα του έργου σε άμεσα με το έργο 
θέματα, σε εθνικό επίπεδο.  

Ε.2.6: Σύνταξη και διάχυση ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων (newsletter). 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στην υλοποίηση και διάχυση ηλεκτρονικών ενημερωτικών 
εκδόσεων του έργου (newsletter) με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων-εμπλεκομένων 
στο έργο ατόμων και οργανισμών. Βασικό αντικείμενο της ενημερωτικής έκδοσης είναι τα νέα που 
αφορούν στο έργο καθώς και νέα με αντικείμενο σχετικό με τον χώρο στον οποίον αυτό 
εντάσσεται.  

Ε.2.9: Έναρξη των αποτελεσμάτων μάθησης (Launch of learning outputs). 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στη διοργάνωση ημερίδας στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων μάθησης του έργου. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν 
παραδοτέα διαφορετικής φάσης του έργου. 

Ο Ανάδοχος, εκτός από τη διοργάνωση της αναφερόμενης ημερίδας, θα είναι υπεύθυνος και για 
τον συντονισμό των τεσσάρων συνολικά ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του 
έργου. 

Ε.2.10: Οργάνωση συνεδρίου διάχυσης στη Θεσσαλονίκη. 

Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά στη διοργάνωση ενός διήμερου συνεδρίου στην Θεσσαλονίκη με 
σκοπό την διάχυση των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου.  

Για τις ανάγκες του συνεδρίου, θα δημιουργηθεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν το συνέδριο, μία 
online κοινότητα επιτρέποντας έτσι στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν διαδραστικά καθώς και 
να ερευνήσουν ευκαιρίες για συζήτηση πριν από τη διεξαγωγή του συνεδρίου.  

Στο συνέδριο μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν περιπτώσεις ανταλλαγής γνώσης, πρακτικές 
βέλτιστης πολιτικής καθώς και εμπειρίες από ειδικούς πάνω στο αντικείμενο του έργου.  
Σημειώνεται πως οι δαπάνες διοργάνωσης του συνεδρίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνουν: 

− κόστος ενοικίασης κατάλληλης αίθουσας και της χρήσης συνεδριακού εξοπλισμού 

− δαπάνες catering 

− έξοδα παραγωγής συνοδευτικού υλικού 

− δαπάνες ταξιδίων και φιλοξενίας των guest speakers (εξαιρούνται οι δαπάνες των 
εκπροσώπων των εταίρων του Innopolis των οποίων τα έξοδα θα καλυφθούν από τους 
επιμέρους προϋπολογισμούς τους).  
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Πίνακας 2: Συνοπτική περιγραφή ΠΕ2 - Επικοινωνία και Διάχυση 

Κωδ Ενέργεια Υλοποίησης Παραδοτέα Προτεινόμενο  
Χρονοδιάγραμμα 

2.2 Ανάπτυξη λίστας με επαφές κλειδιά 3. Λίστα με επαφές-κλειδιά από σχετικούς και ενδιαφερόμενους με το έργο, οργανισμούς, από την ΠΚΜ  
4. Τελική λίστα με επαφές-κλειδιά από τη συγκέντρωση των αντίστοιχων λιστών από τους συνεργάτες του 

έργου, με σχετικούς και ενδιαφερόμενους με το έργο, οργανισμούς 

Μ1-Μ2 

2.3 Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων με όλες τις 
πανεπιστημιουπόλεις της ΕΕ και επαφές 
κλειδιά 

5. Λίστα με τις υπάρχουσες πανεπιστημιουπόλεις  
6. Τελική λίστα με τις πανεπιστημιουπόλεις της ΕΕ μέσω της συγκέντρωσης των αντίστοιχων λιστών από τους 

συνεργάτες του έργου 
7. Λίστα με επαφές-κλειδιά από τις πανεπιστημιουπόλεις καθώς και από τις περιφερειακές /τοπικές αρχές στις 

οποίες ανήκουν οι πρώτες 
8. Τελική λίστα με επαφές-κλειδιά από τις πανεπιστημιουπόλεις της ΕΕ 
9. Διαδραστικός χάρτης με τις πανεπιστημιουπόλεις της ΕΕ 

Μ1-Μ2 

2.4 Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου 
ευρωπαϊκής εμβέλειας 

10. 4 δελτία τύπου (1 ανά εξάμηνο του έργου) για δημοσίευση ανά την Ευρώπη στην αγγλική και ελληνική 
γλώσσα 

Μ1-Μ19 

2.5 Σύνταξη και διάχυση δελτίων τύπου 
περιφερειακής εμβέλειας 

11. 4 δελτία τύπου (1 ανά εξάμηνο του έργου για δημοσίευση στην ελληνική γλώσσα Μ1-Μ19 

2.6 Σύνταξη και διάχυση ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών εκδόσεων (newsletter) 

12. 4 ηλεκτρονικές ενημερωτικές εκδόσεις (1 ανά εξάμηνο του έργου) Μ1-Μ19 

2.9 Έναρξη των αποτελεσμάτων μάθησης (Launch 
of learning outputs) 

13. Διοργάνωση και συντονισμός ημερίδας με τη δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης (videoconference), στην 
Θεσσαλονίκη 

Μ11-Μ15 

2.10 Οργάνωση συνεδρίου διάχυσης στη 
Θεσσαλονίκη 

14. Δημιουργία online κοινότητας τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν το συνέδριο 
15. Διοργάνωση διημέρου συνεδρίου διάχυσης του έργου, στην Θεσσαλονίκη (γλώσσα συνεδρίου: αγγλική) 

Μ13-Μ19 
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A.2.3 ΠΕ3 - Ανταλλαγή εμπειριών για τον εντοπισμό και την ανάλυση καλών 
πρακτικών 

Το ΠΕ3 επικεντρώνεται στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών πολιτικής (best policy practice – BPP) 
και την συσσώρευση γνώσης των διαδικασιών μεταφοράς πολιτικής πάνω στην ανταλλαγή γνώσης 
μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.  

Στο συγκεκριμένο πακέτο εργασίας αναπτύσσεται και δοκιμάζεται ένα σύστημα εξομοίωσης καθώς 
και η εξαγωγή χρήσιμων μαθησιακών συμπερασμάτων (learning outputs) που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για την «μεταφορά πολιτικής». 

Θα πραγματοποιηθούν μία σειρά από ενέργειες δικτύωσης για να ενισχυθούν οι πολιτικές πρακτικές 
καθώς και λεπτομερείς εξετάσεις και καταγραφές πολιτικών πρακτικών από τις περιφέρειες που 
συμμετέχουν στο έργο αλλά και ευρύτερα. 

Το ΠΕ3 συνολικά περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) ενέργειες υλοποίησης, εκ των οποίων ο 
Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις τέσσερις (4) με τα αντίστοιχα παραδοτέα και το 
χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 3. 

Ε.3.6: Επίσκεψη εργασίας και μελέτη Βέλτιστων Πρακτικών Πολιτικής στην Πράγα  

Η επίσκεψη εργασίας στην περιοχή της Πράγας αφορά στη μελέτη Βέλτιστων Πρακτικών 
μεταφοράς γνώσης στην Δημοκρατία της Τσεχίας. Ο ανάδοχος θα μετέχει στην αποστολή αυτή και 
θα συντάξει έκθεση με τα πιθανά διδάγματα που μπορεί να αντλήσει η Περιφέρεια καθώς και τις 
δυνατότητες περαιτέρω δικτύωσης.  

Ε.3.8: Επίσκεψη εργασίας και μελέτη Βέλτιστων Πρακτικών Πολιτικής στις Η.Π.Α. 

Η επίσκεψη εργασίας σε περιοχή των Η.Π.Α. που θα επιλεγεί με κριτήριο την αριστεία σε δομές 
μεταφοράς και αξιοποίησης γνώσης από ακαδημαϊκά ιδρύματα στην αγορά, αφορά στη μελέτη 
Βέλτιστων Πρακτικών μεταφοράς γνώσης στην περιοχή αυτή. Ο ανάδοχος θα μετέχει στην 
αποστολή αυτή και θα συντάξει έκθεση με τα πιθανά διδάγματα που μπορεί να αντλήσει η 
Περιφέρεια καθώς και τις δυνατότητες περαιτέρω δικτύωσης. 

Ε.3.10: Λεπτομερής εξέταση και καταγραφή Βέλτιστων Πρακτικών Πολιτικής - ΒΠΠ (BPP Audit). 

Ο στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας είναι ο εντοπισμός Βέλτιστων Πρακτικών Πολιτικής (BPP), οι 
οποίες διευκολύνουν τη διαδραστικότητα μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων σε περιφέρειες 
όπου υπάρχουν πανεπιστημιουπόλεις. Η επιλογή των ΒΠΠ θα γίνει κυρίως με βάση τον βαθμό 
αποτελεσματικότητάς τους στην ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων. 

Ε.3.11: Εντοπισμός Βέλτιστων Πρακτικών Πολιτικής σε ευρύτερο πλαίσιο (Identification of Best 
Practice Policies in wider context). 

Η ενέργεια αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της εξαγωγής χρήσιμων μαθησιακών συμπερασμάτων 
ικανά να χρησιμοποιηθούν στην μεταφορά πολιτικής και τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από 
φορείς χάραξης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και να ενισχύσουν τη διαδικασία της 
ανταλλαγής γνώσης και την καινοτομικότητα στις επιχειρήσεις.  
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Πίνακας 3: Συνοπτική περιγραφή ΠΕ3 - Ανταλλαγή εμπειριών για τον εντοπισμό και την ανάλυση 
καλών πρακτικών 

Κωδ Ενέργεια Υλοποίησης Παραδοτέα Προτεινόμενο 
Χρονοδιάγραμμα 

3.6.  Επίσκεψη εργασίας και 
μελέτη Βέλτιστων 
Πρακτικών Πολιτικής στην 
Πράγα 

16. Έκθεση  επίσκεψης εργασίας και μελέτης 
Βέλτιστων Πρακτικών Πολιτικής 

Μ5-Μ7 

3.8.  Επίσκεψη εργασίας και 
μελέτη Βέλτιστων 
Πρακτικών Πολιτικής στις 
Η.Π.Α. 

17. Έκθεση  επίσκεψης εργασίας και μελέτης 
Βέλτιστων Πρακτικών Πολιτικής 

Μ10-Μ11 

3.10 Λεπτομερής εξέταση και 
καταγραφή Βέλτιστων 
Πρακτικών Πολιτικής - 
ΒΠΠ (BPP Audit) 

18. 2 audits χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχα 
σχεδιασμένες για την ενέργεια αυτή πρότυπες 
φόρμες 

Μ1-Μ4 

3.11 Εντοπισμός Βέλτιστων 
Πρακτικών Πολιτικής σε 
ευρύτερο πλαίσιο 
(Identification of Best 
Practice Policies in wider 
context) 

19. Περιεκτικό συνθετικό κείμενο για την εθνική 
πολιτική χώρας εκτός ΕΕ σχετικά με βέλτιστες 
πρακτικές στην χάραξη πολιτικών για την 
καινοτομία σε περιφέρειες με 
πανεπιστημιουπόλεις, που διευκολύνουν τη 
μεταφορά γνώσης μεταξύ πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων 

Μ2-Μ5 
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A.3 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 

A.3.1 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 

για το σχήμα διοίκησης, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, 

το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους (ανά Φάση) στο Έργο.  

To ΠΤΑ ΚΜ θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και 

υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.  

A.3.1.1 Υπεύθυνος Έργου & Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα 
αναλάβουν τους ρόλους: 

- του Υπεύθυνου Έργου 

- του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη:  

- να δοθούν βιογραφικά (βλ. C.2) όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους κατ’ ελάχιστον 
για τα τελευταία πέντε(5) έτη  

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης 

- να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν 

- να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν 
ανά Φάση του Έργου 

- να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 
στέλεχος υπεργολάβου). 

A.3.1.2 Μέλη Ομάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας 
Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα Μέλη της Ομάδας Έργου: 

- να δοθούν βιογραφικά (βλ. C.2) 

- να περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης 

- να δηλωθεί το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν 

- να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο Έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν 
ανά Φάση του Έργου 

- να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 
στέλεχος υπεργολάβου). 
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A.3.2 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλιση ποιότητας Έργου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο A.3.1 και ειδικότερα με την ΕΠΠΕ η 

οποία έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της υλοποίησης του Έργου και της οριστικής 

παραλαβής του.  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να περιγράψουν ένα σύστημα διοίκησης 

του έργου που θα τους ανατεθεί, περιγράφοντας τεχνικές και εργαλεία τα οποία να διασφαλίζουν 

στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα εκτέλεσης του έργου. 

A.3.3 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου  

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο και θα παραδώσει τα παραδοτέα του στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Συμπληρωματικά σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παρίσταται σε συναντήσεις των εταίρων του Innopolis κατόπιν προγραμματισμού με την ομάδα 

έργου της Αναθέτουσας Αρχής.  

A.3.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου  

Με απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ ΚΜ συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

των υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο (ΕΠΠΕ). 

Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της ΕΠΠΕ και του 

Υπευθύνου του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την ΕΠΠΕ και να διευκολύνει στο έργο τους το 

προσωπικό και  τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της ΕΠΠΕ. 

Η ΕΠΠΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους 

ενεργειών  και του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών εκθέσεων – 

αναφορών και παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου. 

Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη 

σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδοτέα 

που θα έχουν οριστεί σχετικά. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του 

Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του 

χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει 

εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η 

ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο - το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την 

επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του - τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, προκειμένου 

ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και 

συμπληρωμένο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές και σε καμία 

περίπτωση ο χρόνος των παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το 

συνολικό χρόνο του Έργου. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 

υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη 

συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως 

τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στη 

Αναθέτουσα Αρχή δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.  

Εφ’ όσον διαπιστωθεί διατήρηση των μη συμμορφώσεων και μετά τις διορθωτικές ενέργειες του 

Αναδόχου, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, 

τότε η ΕΠΠΕ μπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου, οπότε και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Ανάθεσης Έργου. 
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B  ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την υποστήριξη του ΠΤΑ ΚΜ στην 

υλοποίηση τριών διακριτών Πακέτων Εργασίας (ΠΕ), τα οποία αποτελούν διακριτά τμήματα του 

έργου Innopolis (όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 

INTERREG IVC). 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC (CCI 

2007 CB 16 3 PO 046). 

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν κατά 85% το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ (ERDF)) και κατά 15% Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).  

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ € 81.300,81 ΦΠΑ: € 18.699,19). 

B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 

- Διεύθυνση έδρας του ΠΤΑ ΚΜ : Θεμ. Σοφούλη 62Α, ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη  

- Τηλέφωνο : 2310 403000 

- Fax : 2310 403059 

- Πληροφορίες : κα Ε. Στάιου 

 

B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 
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- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 «Περί γενικών 
διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία» (Επίσημη Εφημερίδα L 161 της 26.06.1999). 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις 
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις 
παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων» (Επίσημη Εφημερίδα L 130 της 31.05.2000), όπως 
ισχύει. 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των 
δαπανών σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και 
για την κατάργηση  του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003. 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2355/2002 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά στα 
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων. 

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον (ΕΚ) αριθ.397/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 . 

- Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

- Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 
άρθρο 4 παρ. 3. 

- Το αριθ. 72486/21-12-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης». 

- Τις διατάξεις ΠΔ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

- Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στα διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.»  
(ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007), για τις περιπτώσεις που όπως αναφέρεται στο κείμενο της παρούσας 
Προκήρυξης χωρεί αναλογική εφαρμογή. 

- Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 251/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3193/2003 
«Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
266/2003). 

- Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 
19/1995). 

- Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
δαπάνες». 

- Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg IVC, που εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 
CCI2007CB163PO046/18-9-2008 έγγραφο της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τον Οδηγό του 
Προγράμματος (Programme Manual). 
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- Την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG IVC, 
που έλαβε χώρα την 5η Νοεμβρίου 2010 στη Lille, με την από 12/11/2009 (Project: 0744R2, 
Innopolis) Επιστολή της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (JTS) του INTERREG IVC 

- Τη σύμφωνη γνώμη για τη συγχρηματοδότηση του έργου με Εθνικούς Πόρους όπως 
διατυπώθηκε στην 300249/ΥΔ325/21-01-2011 επιστολή της ΕΥΔ του Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».   

B.1.5 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 

Περίληψη της Προκήρυξης του Διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων στις 15 / 04 / 2011 και στον ελληνικό τύπο στις 15 / 04 / 2011. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις www.rdfcm.gr, www.damt.gov.gr και 

www.diavgeia.gov.gr στις 15 / 04 / 2011. 

B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Προκήρυξη το αργότερο μέχρι τις 16 / 05 / 2011 και ώρα 14:00 στην έδρα του ΠΤΑ 

ΚΜ, Θεμ. Σοφούλη 62Α, ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

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 
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Διαγωνισμού 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 στη διεύθυνση 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).  

B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία(fax)) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης μέχρι 

και την 23 / 04 / 2011. 

Το ΠΤΑ ΚΜ θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα 

ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του ΠΔ 118/07. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από 

την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει 

δικαίωμα ένστασης.  

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΠΤΑ ΚΜ. Κανένας υποψήφιος 

δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΠΤΑ 

ΚΜ.   
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B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 
ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 
μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης  χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 
συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών 

 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους B.2.3 Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

 

B.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 
 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. B.2.7 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα  
 

• Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα. 

 
• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 

60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 
αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

 

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
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β)  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

γ)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

δ)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. 

 

− Όσα νομικά πρόσωπα έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν είναι ενήμεροι ως προς τις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. 

− Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 

− Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού 

της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια 

προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή 

ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους 

επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

 

B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τη μορφή επιστολής προς 

το ΠΤΑ ΚΜ στην οποία πρέπει να αναφέρονται:  

− τα φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες που συμμετέχουν στο σχήμα του 

προσφέροντα 

− τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης 

− ο νόμιμος εκπρόσωπος 

Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των 

συμμετεχόντων στην Ένωση/Κοινοπραξία και θα δηλώνεται ο κοινός εκπρόσωπος με τα στοιχεία 

επικοινωνίας του, με τον οποία θα γίνεται η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και η 

εξουσιοδότηση προς άτομο (ή άτομα) για να καταθέσει την προσφορά, να παραστεί στην 
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αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε 

σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.    

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα 

ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο 

«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση 

(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο 

ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο B.2.8 Εγγύηση Συμμετοχής  

 

ΝΑΙ   

2.  Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι : 

Α: 

1. δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του 
από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 
60/2007  

2. σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της 
σύμβασης, θα προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη 
σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 
επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης (παράγραφος 
B.2.4 κατά περίπτωση), συμπεριλαμβανομένων των 
νομιμοποιητικών εγγράφων σύστασης και 
λειτουργίας του συμμετέχοντος 

Β: 

1. δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα 

2. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών 
ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

3. δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα 

4. δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς 
λειτουργίας 

Γ: 

1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι 
αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της  

2. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για 
απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής 
του διαγωνισμού 

3.  Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, πράξη του αρμόδιου 
οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του 
Μέλους στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και στο Διαγωνισμό 

ΝΑΙ   

4.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά που θα δηλώνεται ρητά η 
εξουσιοδότηση για να καταθέσει την προσφορά, να παραστεί 
στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του 
διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο 
απαιτηθεί 

ΝΑΙ 2   

 

B.2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική 

τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:  

 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που 

θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 

δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη 

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο 

                                            

 
2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.  
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ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το 

απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

B.2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

7.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης ΝΑΙ 3   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το 

ΝΑΙ   

                                            

 
3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 

ΝΑΙ   
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προσωπικό.  

8.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  ΝΑΙ 4   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην  συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

B.2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  
Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 
α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) 
διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου 

ΝΑΙ   

                                            

 
4 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα 
αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “Innovation Policy in University City Regions”  (Innopolis)» 

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  31 - 84 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

8.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  ΝΑΙ 5   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».  

 

B.2.4.4 Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η 
εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η τήρηση των 
προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για 
τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα 
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

ΝΑΙ   

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ΝΑΙ   

                                            

 
5 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου 
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.  ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. 
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

ΝΑΙ   
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Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

10.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

11.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  ΝΑΙ 6   

13.  

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης 20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις 
βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του 
άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν της 

με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 

οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο 

πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

B.2.4.5 Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 
εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

ΝΑΙ   

                                            

 
6 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου 
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα 
που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το 
απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

7.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου 
Αναδόχου σε μητρώα οικείου Επιμελητηρίου και το ειδικό 
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να 
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το 
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το 

ΝΑΙ   
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πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

9.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση 
της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

11.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον 
που υποβάλει την Προσφορά.  ΝΑΙ 7   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στην  συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 

ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
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B.2.5 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να 
κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά (Συμμετοχής ή/και 
Κατακύρωσης), ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

2.  

Στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης να περιέχεται πράξη 
του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 
− στο Διαγωνισμό. 

ΝΑΙ   

3.  

Στα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης να περιέχεται 
συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
όπου : 

− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  
− να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος 
του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό 
και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας 
και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό 
και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των 
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ   

 

B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 

 

Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από το ΠΤΑ ΚΜ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική 
μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το 
Έργο. 

                                                                                                                                              

 
7 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου 
που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον για κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη συμμετοχή του στη κοινοπραξία. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί 
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και 
όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από το ΠΤΑ ΚΜ το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το ΠΤΑ ΚΜ αποφασίσει ότι 
τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά 
οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε 
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από το 
ΠΤΑ ΚΜ. 

 

B.2.7 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, 
τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που ακολουθούν. 

Σημειώνεται πως επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2, όπως παρατίθενται 
παρακάτω, από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.3  του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται η προσκόμιση εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής της σχετικής έγγραφης 
δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου 
τους αναγκαίους πόρους. 

 

1 Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε παροχή Υπηρεσιών 
συναφών με το υπό ανάθεση Έργο. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει από τον Ανάδοχο σε έργα Διαχείρισης 
Γνώσης & Καινοτομίας είτε σε Εθνικό είτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμπληρωματικά θα πρέπει να αποδείξει την 
εμπειρία του σε διοργάνωση workshops και συνεδρίων με παράλληλες δράσεις επικοινωνίας-προώθησης-
προβολής. 

 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 
με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1.1 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε 
(5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. 

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του 
υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Πίνακα Έργων 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

ΠΑΡΟΥΣΑ�ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑ�Η 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπο� & 
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 (από - έως) ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμός) ημερομηνία) 

      

Όπου:  

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, 
δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, 
το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να παρουσιαστεί 
αναλυτικά. 

1.2 Πίνακα των κυριότερων συνεδρίων τα οποία έχουν διοργανωθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή/και από μέλη 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

Ο Πίνακας συνεδρίων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

Α/Α ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΑ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημερομηνία) 

    

 

Ως στοιχεία τεκμηρίωσης λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα προγράμματα του συνεδρίου τα οποία 
περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. 

 

2 Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα 
απαιτείται: 

• Α) κατ’ ελάχιστον 30% του Ανθρωποχρόνου της Ομάδας Έργου που θα διατεθούν για το Έργο να 
καλύπτονται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1 ≥ 30%). Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει αντίστοιχα, επίσημο έγγραφο που το αποδεικνύει 
(π.χ. μισθολογική κατάσταση υπαλλήλων του υποψηφίου Αναδόχου, ή πρόσφατες καταστάσεις 
κατατεθειμένες στα ασφαλιστικά ταμεία, κλπ.) 

• Β) να διατεθεί ένας Υπεύθυνος Έργου και ο αναπληρωτής του ο καθένας εκ των οποίων να 
διαθέτει:  

o Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών 

o 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες ή/και μελέτες Διαχείρισης Γνώσης & 
Καινοτομίας ανάλογης πολυπλοκότητας 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 
με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

2.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα 
με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.1)   
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2.2 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.2)   

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των υπεργολάβων του. 

2.3 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Θέση στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

    

    

    

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (2.3)  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. 

2.4 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου (βλ. Κεφάλαιο C.2) 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί των ανωτέρω 
στοιχείων τεκμηρίωσης. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο 
στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα 
με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την 
Ένωση / Κοινοπραξία 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να 
καλύπτονται όλες.  

4. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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B.2.8 Εγγύηση συμμετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 
ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι πέντε χιλιάδες Ευρώ, € 
5.000,00. 

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος 
της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το 
δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα 
που έχει υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό 
δικαίωμα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω 
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το 
υπόδειγμα C.1.1. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να 
υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύμβασης 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο B.5.1, ή να 
εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή 
του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του ΠΤΑ ΚΜ μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του ΠΤΑ ΚΜ.  

5. Η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο 
λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την 
κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που 
αποκλείστηκε. 

6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

 

B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 
υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο 
του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά, με 
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συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην έδρα του ΠΤΑ ΚΜ, Θεμ. Σοφούλη 62Α, 
ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη, μέχρι την καθορισμένη στην παρούσα Προκήρυξη ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφορών. 

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ΠΤΑ ΚΜ έγκαιρα.  

Το ΠΤΑ ΚΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές 
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 
καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 
φακέλους, δηλαδή :  

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και 
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.1. Τα δικαιολογητικά 
θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.3. 

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  
 
Τεχνική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 
 

Οικονομική Προσφορά:  
- ένα (1) πρωτότυπο  
- ένα (1) ακριβές αντίγραφο  
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)  
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 
 
 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου “Innovation Policy in University City Regions”  

(Innopolis)» 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : …………………. 

 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και 
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 
Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική 
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 
των όρων της Προκήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται 
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, 
ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης 
των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή 
της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά.  
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Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο 
που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  

B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου 
Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους B.2.3 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής), B.2.7 
(Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής), B.2.8 (Εγγύηση Συμμετοχής). 

B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω: 

 

1 Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου Σύμφωνα και με τις 
παραγράφους: 

1.1 Στρατηγική και τρόπος προσέγγισης Έργου – Αντίληψη υποψηφίου 
για το Έργο 

A.2 

1.2 Περιγραφή των μεθοδολογιών, εργαλείων, τεχνικών που θα 
χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Έργου 

A.3 

1.3 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.  

A.2, A.3 

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

A.2 

2 Σχήμα Διοίκησης και Ομάδα Έργου  

2.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου A.3 

2.2 Βαθμός Απασχόλησης και καταλληλότητα της Ομάδας Έργου ανά 
Φάση και Παραδοτέο 

A.2, A.3 

3 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές. 

(Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς) 

C.3 

 

Επίσης 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. 

 

B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 
περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (βλ. C.3).  
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Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του υποψηφίου αναδόχου. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα του Άρθρου 52 του Π.Δ. 60/2007, εάν η Οικονομική προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή σε σχέση με το αντικείμενο του έργου 
(μικρότερη του 80% του προϋπολογισμού του έργου), τότε η Αναθέτουσα Αρχή προτού να προβεί 
στην ενδεχόμενη απόρριψη της προσφοράς, ζητεί γραπτώς από τον υποψήφιο Ανάδοχο να 
υποβάλλει γραπτώς στοιχεία τεκμηρίωσης για τη σύνθεση της προσφοράς (π.χ. σχετικά με την 
οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης, κλπ).  

 

B.3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο B.2.4. 

 

B.3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) μήνες από την 
επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 
χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΠΤΑ ΚΜ πριν από την λήξη 
της, για διάστημα ακόμη έξι (6) μηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 
της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση  
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να 
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Προκήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο 
στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 
προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 
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B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε 
ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό, με το οποίο 
θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος 
ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 
έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί 
επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση 
αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος που αναφέρεται στην Οικονομική 
Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. C.3). 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

B.4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, στα γραφεία του ΠΤΑ ΚΜ, (Θεμ. Σοφούλη 62Α, 
ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Υπηρεσία πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο 
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρισης. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, με την εξής διαδικασία: 
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− Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και Τεχνικών 
Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία αυτών κατά φύλλο.  

− Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και αφού 
σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος 
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.  

− Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τα Δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προσφορές και 
εισηγείται στον Πρόεδρο του ΠΤΑ ΚΜ, ο οποίος αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του 
γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του.  

− Με απόφαση του ΠΤΑ ΚΜ καθορίζεται και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της 
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών και κοινοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους των οποίων τα Δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έχουν γίνει αποδεκτά. 

− Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του ΠΤΑ ΚΜ οι σφραγισμένοι φάκελοι 
των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - 
στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους.  

− Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

− Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στον Πρόεδρο του ΠΤΑ ΚΜ ο οποίος 
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική 
Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο 
των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μετά από 
αίτησή τους, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίηση τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η 
εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του ΠΤΑ ΚΜ και χωρίς να 
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά τα οποία παραδίδει στο ΠΤΑ ΚΜ σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (CD’s) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και 
των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 
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Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο 
Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις της Προκήρυξης, εντός δύο (2) ημερών. 

 

B.4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 

 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις 
των παραγράφων B.2.3 και B.2.7 της Προκήρυξης)   

- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

Λi = 70 * (Βi / Βmax ) + 30 * (Kmin/Ki) 

 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο ΠΤΑ ΚΜ σε δύο (2) αντίτυπα. 

B.4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών  

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα της παρ. B.4.1.4. 

Η βαθμολογία που μπορεί να λάβει κάθε προσφέρων για κάθε Κριτήριο μπορεί να είναι από 100 
έως 110. Για κάθε προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα κριθεί αποδεκτή βαθμολογούνται 
τα επί μέρους Κριτήρια. Η συνολική βαθμολογία καθορίζεται σε 100 βαθμούς για την περίπτωση 
που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή θα αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις της Προκήρυξης. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε Κριτηρίου είναι το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε 
προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των Κριτηρίων. 
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B.4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, 
θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 
βαρύτητας (%) 

Σχετικά Κεφάλαια 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

1 Μεθοδολογία υλοποίησης Φάσεων Έργου 70%  

1.1 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. Εργαλεία Υποστήριξης 30% 1.1, 1.2 

1.2 Χρονοδιάγραμμα και αλληλουχία φάσεων/ σταδίων, εφικτότητα 
υλοποίησης 10% 1.3 

1.3 Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων 30% 1.4 

2 Σχήμα Διοίκησης – Ομάδα Έργου 30%  

2.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Έργου 10% 2.1 

2.2 Βαθμός απασχόλησης και καταλληλότητα Ομάδας Έργου 20% 2.2 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 

Ανάλυση Κριτηρίων Αξιολόγησης: 

Ομάδα Α - Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου 

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. Εργαλεία Υποστήριξης.  

Θα αξιολογηθεί η μεθοδολογία που προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής και 
προσαρμογής της στο συγκριμένο Έργο. Επίσης θα αξιολογηθούν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για 
το Έργο (πχ. Εφαρμογή Διαχείρισης Έργου). 

Χρονοδιάγραμμα και αλληλουχία φάσεων/ σταδίων, εφικτότητα υλοποίησης.  

Θα αξιολογηθεί το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα πακέτα εργασίας ο προγραμματισμός και 
επιμερισμός των εργασιών, σε σχέση με την προτεινόμενη Μεθοδολογία, και η ρεαλιστικότητα της 
προσέγγισης του υποψηφίου Αναδόχου (προσφερόμενος ανθρωποχρόνος σε σχέση με τις απαιτήσεις των 
επιμέρους εργασιών). 

Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων.  

Θα αξιολογηθεί η επάρκεια, πληρότητα και ποιότητα περιεχομένου των προτεινόμενων 
παραδοτέων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου καθώς και η οργάνωσή τους στα Πακέτα Εργασίας και 
Φάσεις του Έργου. 

 

Ομάδα Β – Ομάδα Έργου 

Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Έργου  

Θα αξιολογηθεί το προτεινόμενο σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του Έργου (Ρόλοι / Αρμοδιότητες, 
Διαδικασίες κλπ). 

Βαθμός απασχόλησης και καταλληλότητα Ομάδας Έργου 

Θα αξιολογηθεί, ο βαθμός απασχόλησης και εμπλοκής των Μελών της Ομάδας Έργου σε συνδυασμό με την 
καταλληλότητα των προσόντων τους (με βάση τους προσφερόμενους ανθρωπο-μήνες, τη συμμετοχή στις 
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επιμέρους εργασίες / Φάσεις, τα ειδικά καθήκοντά τους). 

B.4.1.5 Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Επιτροπή 
Διενέργειας και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους 
υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης 
και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή 
συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου 
τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 
διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις 
οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 

Το συνολικό κόστος (συγκριτικό κόστος Κ) κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής 
των απαιτούμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην 
Οικονομική του Προσφορά. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το 
συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ. 

Η Επιτροπή αφού ελέγξει ότι οι οικονομικές προσφορές είναι συνταγμένες σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο C.3.3, διαμορφώνει πίνακα όπου τοποθετεί τις προσφερόμενες τιμές κατά φθίνουσα 
σειρά. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, Οικονομική Προσφορά με τιμή μικρότερη του 80% του προϋπολογισμού 
του έργου, θα θεωρείται υπερβολικά χαμηλή προσφορά και θα ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στην παράγραφο B.3.2.3.  

Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την 
τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς 
έγκριση στον Πρόεδρο του ΠΤΑ ΚΜ. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους 
συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής. 

B.4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των 
Προσφορών, με Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ ΚΜ, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στο ΠΤΑ ΚΜ, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. 
B.3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν 
από αρμόδια Επιτροπή.  

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή 
όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και υποβάλλει το σχετικό πρακτικό 
προς έγκριση στο ΠΤΑ ΚΜ. Η σχετική εγκριτική απόφαση γνωστοποιείται στους υποψήφιους 
Αναδόχους. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, το ΠΤΑ ΚΜ καλεί εγγράφως τον 
Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά 
και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την 
επιστολή της πρόσκλησης. 
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Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντος και έκπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε αυτή την 
περίπτωση το ΠΤΑ ΚΜ καλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων 
υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως 
ανωτέρω. 

B.4.2 Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ ΚΜ μετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 
από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.1 

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρ. B.2.3 

3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 
της παρ. B.2.7 

4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 

5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης. 

8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

9. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 
B.3.2.3 και B.4.1.5. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της 
μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την 
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται. 

10. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, 
προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη Προκήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο 
σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

11. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς 
τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές. 

12. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

 

Το ΠΤΑ ΚΜ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

B.4.3 Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές 

Επί των  προσφυγών - ενστάσεων εισηγείται αιτιολογημένα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
στον Πρόεδρο του ΠΤΑ ΚΜ, ο οποίος και αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της υποβληθείσας 
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προσφυγής – ενστάσεως, των αποφάσεων αυτών κοινοποιουμένων με τηλεομοιοτυπία (fax) σε 
όλους τους συμμετέχοντες στα επιμέρους στάδια διενεργείας του Διαγωνισμού.  

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις/προσφυγές κατά της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την 
κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.  

α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας, ήτοι μέχρι τις 30/04/2011. Η 
απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας.  

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συμμετοχή 
οποιουδήποτε Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 
του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 
Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. 

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως 
ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 
ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η αντίστοιχη απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών είναι δυνατό να 
παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής. 

δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά την 
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8 α του Π.Δ.118/07, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της 
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον υποψήφιο ανάδοχο 
κατά του οποίου στρέφεται. Η αντίστοιχη απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.) 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερομένους δεν 
γίνονται δεκτές.   

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, 
μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 
 
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν προσφυγή κατά αποφάσεων που επιβάλλουν 
οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία της καταχώρισης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για 
τον σκοπό αυτό από το ΠΤΑ ΚΜ. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του 
φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση 
δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Π.Δ.118/07 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 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 1.000,00 ευρώ και μεγαλύτερο των 5.000,00 ευρώ. 
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B.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ ΚΜ ύστερα 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΠΤΑ ΚΜ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας,  

(ii)  εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

(iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Το ΠΤΑ ΚΜ διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για μέρος του 
υπό ανάθεση Έργου, όχι όμως λιγότερο του 50% επί του φυσικού αντικειμένου. Για κατακύρωση 
μέρους του φυσικού αντικειμένου κάτω του ποσοστού αυτού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή 
του Αναδόχου.  

 

B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας. 

2. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 
Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. 
Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά, η κείμενη νομοθεσία, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η 
Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “Innovation Policy in University City Regions”  (Innopolis)» 

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  53 - 84 
 

4. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να 
καταπέσει υπέρ του ΠΤΑ ΚΜ η Εγγύηση Συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε 
αυτήν την περίπτωση, το ΠΤΑ ΚΜ αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη 
σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 
αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΠΤΑ ΚΜ.  

5. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. C.1.2). 

6. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η 
Σύμβαση, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής 
των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

7. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφονται μετά την Οριστική 
Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους Συμβαλλόμενους.  

8. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών 
στο πλαίσιο της Προκήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού Κοινοτικού πλαισίου δημοσίων 
συμβάσεων. 

B.5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται απολογιστικά μετά από τη διαδικασία 
τμηματικών παραλαβών σύμφωνα με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα 
προβλέπονται οι ακόλουθες τμηματικές πληρωμές στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: 

 

Πίνακας 4: Τρόπος πληρωμής του Έργου 

α/α Τμηματική πληρωμή Παραδοτέα σύμφωνα με τους πίνακες των παραγράφων 
A.2.1, A.2.2 και A.2.38 

1 20% του Συμβατικού Τιμήματος με 
το πέρας του Μ2 υλοποίησης 

1, 2, 10, 11, 12 (μόνο αυτά που αντιστοιχούν στο χρονικό 
διάστημα υλοποίησης) και 3-9.  

2 40% του Συμβατικού Τιμήματος με 
το πέρας του Μ7 υλοποίησης 

1, 2, 10, 11, 12 (μόνο αυτά που αντιστοιχούν στο χρονικό 
διάστημα υλοποίησης), 16, 18, 19. 

3 20% του Συμβατικού Τιμήματος με 
το πέρας του Μ13 υλοποίησης 

1, 2, 10, 11, 12, 13 (μόνο αυτά που αντιστοιχούν στο χρονικό 
διάστημα υλοποίησης) και 17. 

4 20% του Συμβατικού Τιμήματος με 
το πέρας υλοποίησης του Έργου 

1, 2, 10, 11, 12, 13 (μόνο αυτά που αντιστοιχούν στο χρονικό 
διάστημα υλοποίησης), 14 και 15.  

 

                                            

 
8 Στη στήλη δηλώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις παραδοτέα που δεν καλύπτουν το σύνολο των 
παραδοτέων της συγκεκριμένης ενέργειας υλοποίησης, παρά μόνο το πλήθος των παραδοτέων που 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα υλοποίησης μέχρι την τμηματική πληρωμή. 
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Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής 
προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης 
χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί 
στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή 
αυτή. 

Ο ανωτέρω τρόπος πληρωμής δύναται να τροποποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

B.5.3 Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης (εάν προβλέπεται) του Έργου ή του 
συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου 
επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν 
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 10% της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου, 
η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί το συμβατικό τίμημα (χωρίς ΦΠΑ) με τον αριθμό των 
ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι 
η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του ΠΤΑ ΚΜ. 

3. Το ΠΤΑ ΚΜ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση 
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου.  

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με 
απόφαση του ΠΤΑ ΚΜ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα 
καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 
προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 
επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 
Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης, οι ποινικές ρήτρες θα 
εξακολουθούν να υπολογίζονται βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης. 
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8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης, τα 
οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες 
επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης 

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, το ΠΤΑ ΚΜ δικαιούται, κατά την κρίση του, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα.  

B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών 
στο ΠΤΑ ΚΜ. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στο ΠΤΑ 
ΚΜ, το οποίο και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το 
ΠΤΑ ΚΜ αλλά και την ΑΔΜΘ/ΓΔΕΛ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 
κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΠΤΑ ΚΜ και της 
ΑΔΜΘ/ΓΔΕΛ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το ΠΤΑ ΚΜ δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 
οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας 
και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός 
του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση του ΠΤΑ 
ΚΜ και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ειδοποιήσει το ΠΤΑ ΚΜ εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 
τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 
να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων μετά από έγκριση του ΠΤΑ ΚΜ.  

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του ΠΤΑ ΚΜ ή 
της ΑΔΜΘ/ΓΔΕΛ. 
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8. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΠΤΑ ΚΜ, η οποία 
δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση του, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στο ΠΤΑ ΚΜ 
τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτού. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών 
σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε το ΠΤΑ ΚΜ συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 
άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο 
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός 
κλπ.) το ΠΤΑ ΚΜ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

9. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή 
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει το ΠΤΑ ΚΜ ή και το Ελληνικό Δημόσιο, 
για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε 
αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΠΤΑ ΚΜ τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

11. Το ΠΤΑ ΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Το ΠΤΑ ΚΜ δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του ΠΤΑ ΚΜ για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του ΠΤΑ 
ΚΜ ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 
των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. 

14. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του ΠΤΑ ΚΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ΠΤΑ ΚΜ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης 
σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “Innovation Policy in University City Regions”  (Innopolis)» 

Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  57 - 84 
 

ευχέρεια του ΠΤΑ ΚΜ. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτει υπέρ του ΠΤΑ ΚΜ και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπεται στη Σύμβαση. 

15. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από 
τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2-10)  (ενδεικτικά και 
όχι αποκλειστικά: σήμανση παραδοτέων). 

B.5.5 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο ΠΤΑ ΚΜ και η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον 
Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / 
υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη του ΠΤΑ ΚΜ. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

B.5.6 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει 
μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΠΤΑ 
ΚΜ. 

Ειδικότερα:  
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος 

προς την Αναθέτουσα Αρχή – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση 
στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 
στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΠΤΑ ΚΜ. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 
από το ΠΤΑ ΚΜ ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο 
διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της 
εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.  

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα 
συμφέροντα του ΠΤΑ ΚΜ, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα 
κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο ΠΤΑ ΚΜ, να τηρεί μια πλήρη σειρά των 
αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του 
Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα 
αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν 
αφορούν το Έργο. 
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4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 
προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του 
Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στο ΠΤΑ ΚΜ και στα άτομα που 
ορίζονται από το ΠΤΑ ΚΜ να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των 
τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης 
του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση. 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι 
υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 
υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του 
Αναδόχου στην μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλλει στο ΠΤΑ ΚΜ ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. 
Επίσης, το ΠΤΑ ΚΜ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση 
κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.  

6. Το ΠΤΑ ΚΜ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη 
διάθεσή του από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 
τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 
«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΠΤΑ ΚΜ 
προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 
στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 
παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

B.5.7 Πνευματικά δικαιώματα  

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με 
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΠΤΑ ΚΜ, που μπορούν να τα 
διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΠΤΑ ΚΜ κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο 
ΠΤΑ ΚΜ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από 
τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στο ΠΤΑ ΚΜ το οποίο θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του 
Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο 
και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 
μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η 
οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

B.5.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και το ΠΤΑ ΚΜ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.  
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.  

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια 
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Θεμ. Σοφούλη 62Α, ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη 

 

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

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

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

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

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή 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 Εταιρείας. } 

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

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

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

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

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

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

Προς: Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Θεμ. Σοφούλη 62Α, ΤΚ 546 55 Θεσσαλονίκη 

 

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

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

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρείας ……….. 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 την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό................... Προκήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από την εκτέλεση της ανωτέρω 
σύμβασης απορρέουσες υποχρεώσεις 

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

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών 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 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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C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Innovation Policy in University City Regions”  

(Innopolis)» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 63 - 84 
 

 

Έργο Εργοδότης Θέση9 και Καθήκοντα στο Έργο  
Απασχόληση στο Έργο 
Περίοδος 
(από - έως) Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

                                            

 
9  Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
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C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

C.3.1 Υπηρεσίες  

ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗ 

(σε Α/Μ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
Α/Μ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(€) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) 

        

        

ΣΥΝΟΛΟ      

 

C.3.2 Άλλες δαπάνες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ (€) ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

C.3.3 Συγκεντρωτικός πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1 Υπηρεσίες (Πίνακας C.3.1)    

2 Άλλες δαπάνες (Πίνακας C.3.2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ INNOPOLIS 

 

INNOPOLIS aims to identify regional best policy practice in the field of knowledge exchange 
between universities & enterprises. Having done so, INNOPOLIS will develop a simulation & a 
user-friendly electronic repository of the project's key outputs that can be used by regional 
authorities in transfering best policy practice, and thus actively supporting knowledge co-creation 
between universities & enterprises. The activities of INNOPOLIS focus on university city-regions, 
defined here as localities with at least three multi-departmental universities and at least 60,000 
students (students used as a proxy of university knowledge endowments). This choice is on 
account of the profound diversity in the current ability of regional authorities to exploit the 
innovative potential of universities in such regions. Celebrated success regions are included in this 
project alongside regions where regional policy did not drive knowledge exchange. 

The activties of the project will take place in four, diverse university city-regions: Helsinki, Lodz, 
Manchester & Thessaloniki. These provide a broad geographical focus and capture significant 
differences in success of existing regional policy. The project partnership includes two partners in 
each of these regions: a regional/local authority & a university. This is viewed as the best possible 
combination for realising best policy transfer - as the former are central for developing policy 
whilst participation of the latter is important for effective implementation.  

INNOPOLIS uses a broad range of networking activities for the achievement of its main aim. These 
include: study visits, workshops, seminars, audits of best practice in knowledge exchange & best 
policy transfer, etc. Some of these activities are not confined to the regions included in the project 
but aspire to learn from success across the EU & beyond (and particularly the US). 

The results of INNOPOLIS will be disseminated to two types of audiences, using a comprehensive 
dissemination strategy. The first type includes key stakeholders within the regions of the project, 
the second type includes regional/authorities, universities & other stakeholders in other regions. 
Dissemination will be achieved through a website, a brochure, EU wide & regional public relations 
releases, a newsletter, regional launch events for the learning outputs, the launch of a professional 
journal & a disseminations conference. 

The main outputs & results of the project are: the identification of best polciy practice, the 
development of new skills for policy-makers, the development of learning outputs: (collection of 
Case Studies- part (a), Best Policy Practice guide - part (b) & policy simulation & manual - part (c)  
that enable policy transfer, and the widesrpread dissemination of results of INNOPOLIS - so as to 
achieve maximum impact on university city-regions across the EU.   

 

Rationale 
Brief history of the project 

The enhancement of ‘business/higher education institution (HEI) collaboration & knowledge 
transfer increases innovation & enables businesses to benefit from the knowledge of the region’s 
HEIs’ (NWDA, Regional Economic Strategy, 2006, p. 23). This was the point of departure for the 
development of the INNOPOLIS proposal. Discussions on this issue between academics at the 
University of Salford (Partner 1 = P1), the NWDA (P8) & the University of Lodz (P6), led to the 
realisation of the importance of this policy issue for both regions, despite the fact that both 
Greater Manchester & Lodz have very strong university knowledge endowments. 
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This prompted discussions exploring the means that could facilitate the identification and transfer 
of best policy transfer on knowledge exchange. It became apparent that there are profound 
disparities in the ability of regional and local authorities to harness the knowledge endowments of 
universities in order to enhance firm innovation. Therefore, success stories, such as that of 
Helsinki, exist alongside relative weak performance, such as that of Thessaloniki in Greece. 
Moreover, there was a realisation that there are a number of cases of success outside the EU, 
namely in the US. In order to develop the project proposal research was undertaken in order to 
identify university city-regions (cities with at least 3 universities & more than 60,000 students). 
The research identified more than 30 regions of this type in the EU. A number of regions were 
selected in order to achieve geographical breadth. Invitations were extended to local and regional 
policy officials from each of the selected regions in order to participate in the project. By late 
autumn 2008 a consortium of 8 partners located in four regions in the UK, Finland, Greece, and 
Poland was established. In December it was decided to use external experts to tap into the case of 
Prague (the most innovative post-socialist university city-region) & the US. The decision to develop 
an INTERREG IVC proposal was followed by intensive preparations. The main body of the proposal 
was writen by P1, in order to achieve coherence. However, all partners received drafts and 
commented on the specifics of the proposal. A Workplan was developed & broken into tasks and 
partners were invited to nominate themselves. Decisions regarding task leadership were taken on 
account of expertise, geographical breadth and balance between policy and academic partners. For 
example whilst Component 1 is led by a university partner Components 2 & 3 are led by regional 
authority partners. On this basis each partner developed a budget that was discussed and 
approved (or modified). The budget closely reflects task allocation and relative costs in each 
country. However, the budget remains balanced regarding geography and the involvement of 
policy and university partners. 

 

Problem description / issue addressed 

Within the Lisbon Agenda, innovation emerged as one of the drivers of European economic growth 
and a key source of new employment opportunities. This is a reflection of the robust economic 
performance of innovative regions: all but one of the top twenty regions, in terms of innovation, 
are also competitiveness and employment regions. None of the regions in the bottom quartile, in 
terms of innovation, are competitiveness and employment regions. The 2006 Regional Innovation 
Scoreboard suggests that 35% of the variation in regional per capita income can be explained by 
differences in innovative performance. Whilst innovation appears to be linked with strong 
performance, there is profound disparity in the incidence of innovation within Europe. Indeed, the 
incidence of innovation in the region (Stockholm) that topped the table in the last Community 
Innovation Survey was eight times that for the bottom three regions combined. Within this 
context, European policy makers aspire to create better framework conditions for innovation in 
large & smaller enterprises. In supporting innovation some regional and local authorities have 
access to strong knowledge endowments (the term is used to capture both physical and human 
capital). This is particualrly the case in large cities with two or more multi-department universities, 
and sizeable (60,000 or more) student populations (student number is used here as a simple 
measure of university knowledge endowments). Cities fullfiling these creiteria and their 
surrounding areas (at level NUTS III) are identified here as university city-regions. Mobilising 
existing knowledge endowments in university city-regions augers well for the advancement of 
innovation, and by implication economic performance. Realising the potential impact of greater use 
of university knowledge endowments at the regional level, across the EU, is at the heart of 
INNOPOLIS. This overarching aim exists within a context of variable effectiveness of regional 
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policy in stimulating knowledge exchange & co-creation.  More specifically, some university city-
regions have been particularly successful in exploiting the knowledge endowments of their 
universities (for example Helsinki and Manchester), whilst others have not. Identifying & diffusing 
good policy practice from these cases is particularly important in university city-regions with poor 
innovation performance. This is the means through which INNOPOLIS will enhance innovation in 
university city-regions, especially those that are currently less successful in doing so. Diffusion of 
best practice will also be beneficial to those university city-regions that perform well. This is 
because success in the present does not constitute a guarantee for success in the future. 
Therefore, even university city-regions that are successful need to be able to access a repository 
of best policy practice from elsewhere in Europe. Moreover, these city-regions will be able to learn 
from the obstacles and problems confronting those regions with poor innovation performance. This 
will underline the recognition of continuous advance in the process of knowledge exchange as a 
means of achieving a sustained innovation performance. 

 

Objectives of the project 

INNOPOLIS aims to enhance the process of knowledge exchange between universities and 
enterprises, with the aim of facilitating knowledge co-creation (between universities & enterprises 
with the support of local/regional authorities) & innovativeness, and by implication competitiveness 
across Europe. This will be achieved through the identification of best policy practice from local 
and regional authorities that have been successful in fostering knowledge exchange, and the 
creation of networks & learning tools that will support best policy transfer to those that have been 
less successful in doing so.  Moreover, local and regional authorities that have been able to attain 
success will also learn from best policy practice as well as obstacles confronted elsewhere. In 
doing so, the project will address the following objectives: 

1. Identify cases of successful knowledge exchange between universities and enterprises in 
university city-regions. Adopt a holistic approach that will include the following sub-objectives: 

Identification of cases of successful knowledge exchange in Research & Development activities 

Identification of cases of successful knowledge exchange through university spin-offs & spin-outs 

Identification of cases of successful knowledge exchange through student led innovation 

2. Examine the policy context within which cases of successful knowledge exchange take place, 
with the aim of identifying best policy practice. In doing so, the focus will be particularly on 
practice that could be locally or regionally driven. Specific sub-objectives include: 

Examination of governance structures and public policy processes that underpin success 

Examination of stakeholder involvement in public policy processes. 

3. Facilitate the transfer of BPP to university city-regions that perform relatively poorly in terms of 
innovative outputs. This will be sensitive to the specificities of the (socio-economic and policy) 
context. 

4. Facilitate the transfer of best practice between university city-regions that perform well in terms 
of innovative outputs.  

5. Codify the knowledge accumulated in the project into learning outputs (part a) collection of case 
studies, b) best policy practice guide & c) policy simultaion & manual).  Specific sub-objectives 
include: 
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Codify knowledge of successful KE. 

Codify knowledge involved in best policy practice. 

Develop a simulation that could assist expermintation with policy transfer & codify experiential 
knowledge accumulated in the process. 

6. Communicate the results of the project within the regions included in the project and other EU 
university city-regions, in order to enhance innovative performance (and by implication economic 
growth). 

  

Expected outputs and results of the project 

Outputs 

Development of web-based communication platform enhancing the flow of information. 

Four study visits providing practical experience of policy in action. 10 (average) participants in 
each visit (total:40). 

Two best policy practice seminars, defining the parameters, and implementation of best policy 
practice. 25 attendees in each (total:50). 

Two workshops with partners and other stakeholders, identifying obstacles in achieving success in 
university city-regions. 25 attendees in each (total: 50). 

Identification of 20 cases of successful knowledge exchange between universities and enterprises 
that will form part (a) of the learning outputs. 

Identification of 8 best policy practices that will form part (b) of the outputs. 

Development of simulation of best policy transfer process, that is context sensitive.  

Two best policy transfer experiment events (total: 30 attendees). Results together with simulation 
will form part (c) of learning outputs. 

Development of contacts list within the project's regions. 100 contacts. 

Development of database of contacts in university city-regions across the EU. 150 contacts. 

Development of six-monthly newsletter and electronic dissemination to those in contact list & 
database (total distributed: 1,500).  

Development & dissemination of five (EU wide) public relations (hereafter PR) releases, in order to 
create awareness of the project. 

Project brochure capturing the aims, key actions and impact of the project, distributed to 150 
people in each project region & all those included in the database (total distributed: 750).  

Development & dissemination of regional PR releases. 12 regional PR releases. 

Regional launch events of the learning outputs. 40 attendees in each (total: 160).  

One international conference held, with the aim of communicating project results. 60 attendees. 

Launch of a professional journal to underpin the development of a community of practice & 
sustainability. 
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Results 

40 policy-makers will be aware of the results of the project. 20 (additional) policy-makers will have 
enhanced skills through enhanced understanding of the learning outputs (attendance of national 
launch events or the international conference).  

16 (additional) policy-makers will have considerably enhanced skills in the process of policy 
transfer and knowledge exchange. They will also have accumulated considerable experience in 
both areas that could enhance their effectiveness within the context where they operate. 

30 key university administrators will be aware of the results of the project. 20 (additional) 
university administrators will have acquired a greater understanding of the learning outputs 
(attendance of national launch events and international conference). 
 

Number of articles appearing in the press across Europe for the duration of the project: 30. 

Number of Steering Committee meetings for the duration of the project: 6. 

 

The project is innovative in 3 ways. Firstly, in terms of its approach regarding the policy 
conceptualisation of university-enterprise interaction. Current approaches are defined as 
'knowledge transfer', i.e. a unidirectional flow of knowledge and other innovative inputs from 
universities to enterprises. In contrast, knowledge exchange is defined as a two directional flow of 
knowledge. This means that universities can learn from their interaction with enterprises not only 
in relationship to the services that they can supply, but also accumulate new knowledge through 
collaboration. This facilitates knowledge co-creation, where universities together with enterprises 
(through the support provided by local/regional authorities) co-create innovation through joint 
research & development projects. The adoption of a two-directional perspective & knowledge co-
creation at the level of policy (by local/regional authorities) enables innovation via 
university/enterprise collaboration. Secondly, the innovative nature of the project rests on its focus 
on university city-regions. There has been precious little policy focus on city regions that possess 
significant knowledge endowments, through their local universities. As a result, there has been 
limited advancement on how to exploit the knowledge endowments held within such geographical 
contexts, leading to profound diversity of results. Thirdly, the project adopts an innovative 
approach towards the process of policy transfer. It moves away from pilots towards the 
development of a simulation that will allow policy makers to explore the appropriateness of policy 
transfer before its actual implementation. This will be validated through two policy transfer 
experiment fora. This constitutes a departure from existing practice, that could impact significantly 
on the effectiveness of policy transfer.  

 

The intensity of the project 

The level of intensity of INNOPOLIS is 'medium' (per Programme Manual). This will be achieved 
through project activities, including: 

A number of study visits in university city-regions with a strong record of success in knowledge 
exchange. 

A number of workshops regarding the problems confronting less successful university city-regions. 

A number of best policy practice seminars aiming at exploring the parameters, contexts & 
implementation of policy. 
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An audit of knowledge exchange practice & policies aiming to support knowledge exchange.  

A comprehensive dissemination strategy using the internet, newsletters, press-releases, regional 
events & a final dissemination conference. 

The conduct of two regional policy experiments that will run concurrently & facilitated by 
videoconferencing  with the aim of exploring the implications of best policy practice transfer. 

The development of a regional policy tool that will enable the enhancement of regional policy 
supporting knowledge exchange. The selection of this level of intensity is necessary in order to 
achieve the project's aims and objectives. More specifically, it is important because: i) the project 
involves two types of partners (policy bodies and universities) which in many instances do not 
have considerable experience of working together; ii) it concentrates on an innovative theme, 
where there is little existing experience of policy transfer; iii) it aims to influence policy in diverse 
university city-regions (both in terms of their characteristics and the regional governance 
framework). 

 

Approach and methodology 

The INNOPOLIS project adopts a knowledge exchange approach, differing from unidirectional 
concepts such as knowldege transfer.  This project will utilise a triple helix of universities, policy-
makers and enterprises (at the regional level) in order to develop an understanding of challenges 
and the possible solutions in transferring policy, which is different from a direct action in 
transferingng policy in a specific context.  This approach will therefore result in the development of 
networks which will underpin sustainable learning, allowing for improved and more realistic 
diffusion of best practice policy across the EU.  Success in this context takes the shape of 
knowledge co-creation between universities & enterprises (actively & directly supported by the 
actions of regional authorities). This enhances innovativeness, and by implication performance (for 
all involved), creating a virtuous cycle of success that augers well for sustainability beyond the 
lifetime of this project. The project has been carefully constructed around 3 core Components.  
Component 1 focusing on the overall management of the project and thus led by the lead partner.  
Component 2 concerns itself with communication and dissemination as this plays a pivotal role 
within the project.  This focuses not only on the internal communications between partners, but 
also the external dissemination of the outputs and results of the project both within the partner 
regions involved, but also wider across the EU.  Component 3 therefore focuses entirely on the 
exchange of best practice policy, and the development of key stakeholders in skills for developing 
policy in the future.  All three components run in parallel.  They are all led by different partners, 
and will be overseen by the Project Steering Committee. Each component has been linked to the 
specific objectives of the project and also the outputs and results, which are also linked. Please 
see 2.1.4. Each component has also been logically subdived into tasks (identified in relevant 
Sections) which are individually led by the most appropriate Partner (also identified below).  This 
underpins efficient co-ordinations and maximises specialist attributes of each partner. 

It is worth pointing out here that the co-ordination approach is based on the creation of a strong 
Secreteriat in P1 (comprising of the co-ordinator, a project manager, an administrator/financial 
manager & dedicated support from the University’s Auditing & Monitoring Team. This will 
safeguard effectiveness & efficiency in operations, rigorous systems and financial controls. 

 

Durability of the project results 
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The durability of the project results will be achieved in 3 ways: 

Firstly, for those directly involved in the project. The project focuses upon issues that are of 
strategic importance for both policy makers and university staff involved. As a result, learning from 
best policy practice for those directly involved in the project will undoubtedly influence and 
enhance their actions and decision-making process at the local/regional level. Therefore, the 
learning gained through the project is sustainable and can be integrated into relevant elements in 
emergent policy, a process that may unfold well beyond the chronological constrains of the 
project. This could have a long-term impact on best policy practice in knowledge exchange as a 
means of enhancing innovativeness. The use of electronic means of accumulating data and 
material (such as learning outputs), ensures that the resources created can remain available to all 
at virtually no cost following the conclusion of the project. Secondly, for those not directly involved 
in the projct. The project aims to simulate the process of knowledge exchange & validate this with 
two experiments (described in detail in Component 3). Success in doing so will provide policy 
makers at the local/regional level with a rigorous tool in order to test the appropriateness of best 
policy transfer. Its use will be demonstrated in both the learning outputs  launch events & the 
international dissemination conference, in order to generate interest regarding its adoption in 
regions & localities across the EU. This  could also support the development of a wider community 
of practice described below. Thirdly, for those not directly involved in the project. The project aims 
to act as the catalyst for the development of a community of practice of local and regional 
authorities as well as other stakeholders involved in knowledge exchange between universities and 
enterprises. This will be achieved - in part - through development of working relationships with 
existing organisations such as the Association for University Research Industry Links and the 
Association of European Science Transfer Professionals, who will invited to project Workshops & 
Seminars. This will be achieved through the development of a professional journal. This initiative 
will provide a sustainable platform for the development of networks that will facilitate the diffusion 
of best policy practice across the EU. 

 

Policy context 
 

Contribution to the programme’s objectives and to the Lisbon and Gothenburg 
agendas 

The project contributes directly in the delivery of the Lisbon Agenda. More specifically, the project 
contributes into the Priority action regarding R & D and Innovation, aiming to address the already 
identified weakness in the links between research (in the case of this project: universities) and 
industry. Within this Priority Action the project addresses the Key Area of Innovation, through the 
creation of better framework conditions for innovation, not necessarily through new investment 
but through improvements into the transformation of university research into innovative 
products/services/processes, and the transfer of policies that support knowledge exchange 
between universities and enterprises. The project contributes directly in the delivery of Guideline 8 
of this Key Area. This is because the project will facilitate the development of innovation poles and 
networks that involve universities, enterprises and policy-makers at the regional level. This will be 
particularly achievable as the areas selected posses considerable knowledge endowments - 
therefore, a strong foundation for success.  The composition of the partnership also augers well 
for the contribution of the INNOPOLIS project to the Lisbon agenda, as both regional/local policy 
bodies and universities are involved. Moreover, the interregional dimension of the project will 
enable knowledge transfer and exchange across national boundaries. The project constitutes an 
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interregional co-operation programme that aims to identify and transfer best policy practice. It 
comprises of partners in four countries (UK, Finland, Poland and Greece) that span across Europe. 
The project falls squarely within Priority 1 of the Programme: Innovation and the Knowledge 
Economy. This is because the project aims to identify and transfer policies that will enhance the 
incidence and intensity of innovative activities among enterprises (both large and SMEs). The type 
of innovative activities involved will be commercial in nature and will enhance competitiveness, and 
result in economic growth and new job creation. Success in project objectives can underpin a 
virtuous cycle of knowledge creation and success underpined by a triple helix at the regional level.   
More specifically, the project fits within the first sub-theme of this Priority, namely innovation, 
research and technological development. This is because the project aspires to use the research 
and technological development endowments of universities, through knowledge exchange with 
innovative enterprises. Local & regional policy organisations, through their policy initiatives, will be 
central in creating the regulatory framework that will underpin knowledge exchange. 

 

Consistency of the project's theme with EU horizontal policies 

The project theme is going to have a positive impact in terms of environmental sustainability, on 
account of the potential for knowledge exchange between universities and enterprises in the field 
of environmental technologies. Environmental awareness and change in public policy at all levels, 
offers a wealth of opportunity for innovative enterprises. Within this rapidly growing area of 
innovation, universities, by virtue of the multitude of subject areas around this theme, can provide 
significant knowledge inputs that can support the innovation process. The positive impact of the 
project theme extends on the increased intensity of co-operation between stakeholders within 
individual university city-regions. More specifically, the ability of policy-makers, at the regional 
level, to encourage the degree of interaction between universities and enterprises will reduce the 
need of local enterprises to source knowledge inputs from distant suppliers (such as universities 
and research centres) and thus, reducing the environmental impact of such interactions (especially 
face-to-face meetings with their considerable environmental impact in instances when significant 
distances are involved). Moreover, the increased co-operation between stakeholders (such as 
universities and enterprises) within university city-regions may enhance interest on the quality of 
the urban space. The project theme is going to be neutral in terms of equal opportunities. This is 
because regional policy in the area of knowledge exchange could benefit equally individuals 
irrespective of their gender, age, ethnicity, and disability.  

 

Consistency of the project's implementation with EU horizontal policies 

All partner organisations possess explicit & detailed equal opportunity policies, which conform with 
EU & national legislation. Therefore a single equal opportunities policy specific to the project will 
not be necessary. Existing policies will be collected and made available to any future auditors. 
Policies will be implemented in all activities meaning no individual or participant receives less 
favourable treatment on the grounds of gender, colour, ethnic/natural origin, socio-economic 
background, disability, religious/political beliefs, family conditions/requirements. 
Individuals/organisations employed in the project, in a private expert capacity, will be required to 
state explicit compliance with the equal opportunities of the partner that contracts the work. All 
documents produced by the project as well as ouptuts/results/publicity material/communications 
will comply with the equal opportunities policy of the partner producing these. Equal opportunities 
will be a key consideration regarding any new appointments that may result from the launch of the 
project. All such appointment documentation (such as job descriptions and advertisements) and 
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processes (such as shortlisting and interviewing) will take place in accordance with the equal 
opportunities policy of the partner creating the position. 

 

P1 has an Equalities Office with the express intention of measuring the policy and its effect, and 
which will provide advice and guidance to the project if necessary. The partners also possess 
individual environmental sustainability policies. Existing policies will be collected and made 
available to future auditors. These policies will be implemented throughout the project. For 
example policies regarding issues such as paper recycling, toner and cartridge recycling will be 
implemented. To the degree that it is possible (by the existing sourcing arrangements of each 
partner) and economical (within the confines of the project) preference will also be given to the 
use of recycled material in project implementation.  When undertaking travel for the purposes of 
the project partners will always be encouraged to take the most cost effective and environmentally 
friendly mode of transport.  For example train rather than flights. 

 

Management and coordination 
 

Coordination 

The project management will operate at three separate levels. At the level of the task, the 
responsibility will rest with the partner responsible for that task.  At the level of the Component, 
leaders will co-ordinate and manage a multitude of tasks linked with each of the Components, and 
the project as a whole. This approach aims to combine devolution of task management to 
partners, whilst maintaining a coherence of activities (Components 2 & 3) and process 
(Component 1). Specifically: 

Each partner will be responsible for the administration of activities of the tasks assigned to the 
partner.  Activities involved will include: organisation, commissioning & monitoring of external 
expertise for tasks where necessary, monitoring of task delivery, measuring and capturing data 
(outputs & results) & sharing with partners. Each partner will bear responsibility for the delivery of 
tasks as well as data (regarding outputs & results linked with these tasks). Lead partners for 
Components 2 (P3) and 3 (P7) will be responsible for the management of all tasks included in 
these Components. Activities involved will include: co-ordination of tasks, management of partner 
activity across tasks, collating and producing overview data regarding outputs and results and 
communicating these to the lead partner and all others in the consortium. However, lead partners 
of Components 2 and 3 will not be responsible for financial matters linked with the Components in 
question. These will remain within the remit of Component 1 and under the co-ordination of the 
lead partner. The Lead Partner, will be responsible for Component 1. As shown in Section 2.3.4, a 
considerable centralisation of tasks involved in co-ordination is planned around a project 
Secreteriat in P1. The Secreteriat will comprise of the Co-ordinator, a project manager, and an 
administrator/financial manager & existing staff in the Auditing & Monitoring Team.  This is in 
order to ensure effective & efficiency in delivery as well rigorous reporting and liaison with 
INTERREG officials. Activities centralised are: project management, administration & support to 
the Steering Group, overseeing the co-ordination of Components 2 and 3, presentation of data 
regarding outputs and results, commissioning and receiving evaluation reports, relationship 
management with partners and INTERREG officials, financial management for the project as a 
whole. This means that the Lead partner bears overall responsibility for the project.  The Lead 
Partner will also be responsible for drawing up partnership agreement. 
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Financial management 

The lead partner will appoint a combined post of a full time administrator/financial manager.  The 
Financial Manager (FM) will be part of the project Secerteriat and will be located within the Centre 
for Enterprise and Innovation Research and will be responsible for all financial aspects of the 
project, ensuring that expediture is in line with the agreed budgets and contracts and is eligible in 
acordance with the Interreg requirements.  The FM will also be responsible for liaising with all 
partners; ensuring evidence provided is present and correct; compiling all claims.  The FM will 
firstly report to the Faculty Accountant (details provided above) who will take financial 
responsibility for the project.The FM will provide assistance to the project manager and the rest of 
the project management team, but also the other partners.  At the first partner meeting the FM 
will host a session on the financial requirements of each partner. 

In addition, the project will have the support of a member of staff from the University Auditing & 
Monitoring Team based centrally within the University Enterprise & Development Division, who will 
provide financial management advice and guidance.  The Team has vast experience in financially 
managing European funded projects and INTERREG and ERDF in particular, and have created new 
procedures and policy guides for such projects, which each project manager signs for. The team 
will therefore provide specific guidance for INTERREG IVC which will identify to all partners what 
will be required from them. The 'Audit and Monitoring Procedures' have been drawn up to ensure 
that all management issues relating to the delivery of the project are understood, and 
responsibilities identified.  The evaluation process is incorporated within these guidelines.  
Evaluation and monitoring in terms of finances and outputs will be ongoing throughout the lifetime 
of the project.   

Partners will be requested to submit twice yearly claims supported by documentation which must 
be signed off by their 1st level controller in order to meet the programme reporting requirements. 
UK opted for decentralised control system. Therefore the external controller will be appoited in 
complience with public procurement rules. The body in charge of approving the FLC will be 
Communities & Local Government Department. 

 

Strategic level 

Strategic management & monitoring of the project will rest with the Steering Group. The 
Steering Group will Comprise of a: 

1. Chair of the Steering Group. The Chair of the Steering Group will be appointed by the 
Lead Partner. 

2. One Steering Group member from each partner organisation. 

3. The INTERREG JTS will be invited to nominate an individual to the Project Steering 
Group. No travel allowances have been allocated for the JTS nominee in the budget. 

The Steering Group will meet 6 times during the project. Terms of reference for the Steering 
Group will be agreed during its inaugural meeting. Its role will be to receive and scrutinise action 
plans, monitor progress reports, and evaluation reports, as well as provide expert advice on the 
strategic direction of the project. 
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The project Chair & partner representatives will form the Management Team (MT). The MT will be 
responsible for operational issues in the project and will convene virtually (in order to reduce the 
environmental impact of the project) on a per need basis (on average twice a year). Telephone 
conferencing or video conferencing facilities will be used in order to facilitate meetings of the MT. 

An external evaluator will be appointed, following a formal tendering process (budget allocated to 
P1) . The evaluator will develop an evaluation strategy, which will be used in order to inlfuence the 
data gathering process of the project. Data collected as part of the evaluation strategy as well as 
all evidence & records of the project will be made available to the evaluator. The evaluator will 
also have access to individuals involved in the project as partners or other stakeholders. The 
evaluator will produce an interim & final report that will be discussed to the Steering Group & the 
INTERREG JTS. 

 

Roles and tasks among the partners 

The University of Salford will be responsible for Component 1. As a result, the University of Salford 
will have overall project management and financial management responsibility to the Steering 
Group. Moreover, the University of Salford will liaise directly with INTERREG officials. The project 
Secreteriat will also be based here. 

 

The Region of Kentriki Makedonia (Pt 3) will be responsible for Component 2. As a result, the 
Region of Kentriki Makedonia will be responsible for the overall management of this Component 
and communication of action plans and progress reports to the Steering Group and the University 
of Salford. Lodz Region (P7) will be responsible for Component 3. As a result, P7 will be 
responsible for the overall management of this Component and communication of action plans and 
progress reports to the Steering Group and P1. 

 

Each partner will maintain responsibility for administration and financial management of individual 
tasks assigned to the partner. Each partner will communicate to Component leaders action plans, 
progress reports and financial data – that will be subsequently fed into the Steering Group or 
forwarded to INTERREG officials. 

 

Overall, the project is organised into three Components and 32 tasks. Component 1 comprises of 8 
tasks, Component comprises of 8 tasks and Component 3 of 16 tasks. The tasks included in 
Component 1, alongside the lead partner for each task are identified below:  

1 Project & Financial Management. Lead. P1  

2 Liaison with INTERREG Officials. Lead P1. 

3 Development of Project action plan & project processes & procedures. Lead: P1 

4 Organisation of Steering Group meetings. Lead: P1 

5 Commissioning of Evaluation. Lead: P1 

6 Development of Six monthly & Final Reports. Lead P1 

7 Co-ordination of Component 2. Lead: P3 

8 Co-ordination of Component 3. Lead: P7. 
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Components 
The activities involved in this stage include: a) partners (P1 and P6) travel to INTERREG IVC 
launch event in Lille. b) Lead partner travels to the Information Point West Lead partner Event and 
individual consultation with INTERREG officials in Brussells. c) Preparation of the proposal. This 
comprised the completions of the application form, co-ordination of task allocation among 
partners, co-ordination of budget development, and control of co-financing forms. 

 

Component 1 

 

Activities 
Jan-Jun 2010 

Development of PAs detailing relationships, tasks, responsibilities & conflict & dispute 
resolution processes  
Development of Action Plan (AP) maping out activities, tasks, outputs & results.  
Development of processes & procedures manual for project management & financial 
controls with emphasis on compliance with INTERREG rules & financial regimes 
Organisation of public procurement process for the appointment of project evaluation 
consultant  
Organisation of 1st SG meeting discussing AP & processes & procedures. 
Establishment of Project Secreteriat (PS) - appointment of PM & administrator              
Implementation of the manual by all partners 
Development of audit data & evidence bank  
Administration of project & individual tasks.Financial management & audit as agreed 
by each partner (in line with national FLC)  
Organisation of the 2nd meeting  

Output(s) 

Approved PAs 
Approved project protocol & processes and procedures 
Appointment of project evaluation consultant                                                             
1st SG meeting (Lodz) 
Establishment of PG  
2nd SG meeting (Thessaloniki) 

Activities 
Jul-Dec 2010 

Implementation of the processes and procedures manual by all partners 
Day to day administration of project, as well as individual tasks. Financial 
management of the programme, and audit as agreed by each partner (in compliance 
with national first level control arrangements). 
Preparation of 1st six monthly report and submission to the Steering Group.  The 
report will comprise of both progress towards the activities and tasks, as well as 
financial reporting. 
Organisation of the 3rd Steering Group meeting in Helsinki - to take place folowing 
the seminar. A key element of the meeting will be the review of results achievement 
(in relation to the action plan) during the first year of the project.    

Output(s) 

1st six monthly report.                                                                                            
3rd Steering Group meeting (Helsinki) 
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Activities 
Jan-Jun 2011 

Implementation of the processes and procedures manual by all partners. 
Day to day administration of project, as well as individual tasks. Financial 
management of the programme, and audit as agreed by each partner (in compliance 
with national first level control arrangements). 
Preparation of 2nd six monthly report and submission to the Steering Group.  The 
report will comprise of both progress towards the activities and tasks, as well as 
financial reporting. 
Organisation of fourth Steering Group meeting in Manchester - to take place following 
the seminar.  

Output(s) 

2nd six monthly report. 
4th  Steering Group meeting (Manchester) 

Activities 
Jul-Dec 2011 

Implementation of the processes and procedures manual by all partners. 
Day to day administration of project, as well as individual tasks. Financial 
management of the programme, and audit as agreed by each partner (in compliance 
with national first level control arrangements). 
Preparation of 3rd six monthly report and submission to the Steering Group.  The 
report will comprise of both progress towards the activities and tasks, as well as 
financial reporting. 
Organisation of fifth Steering Group meeting in Prague - to take place following the 
study visit. A key element of the meeting will be the review of results achievement (in 
relation to the action plan) during the second year of the project. 

Output(s) 

3rd six monthly report. 
5th Steering Group meeting (Prague) 

Activities 
Jan-Jun 2012 

Implementation of the processes and procedures manual by all partners. 
Day to day administration of project, as well as individual tasks. Financial 
management of the programme, and audit as agreed by each partner (in compliance 
with national first level control arrangements). 
Preparation of 4th six monthly report and submission to the Steering Group.  The 
report will comprise of both progress towards the activities and tasks, as well as 
financial reporting. 
Production of evaluation report from external evaluator. 
Organisation of sixth Steering Group meeting in Thessaloniki - following the 
conference. A key element of the meeting will be the review of results achievement 
(in relation to the action plan) throughout the project, and the discussion of the 
evaluation report. 

Output(s) 

Evaluation Report  
4th six monthly report                                                                                            
6th Steering Group meeting (Thessaloniki) 

Activities Preparation of 5th six & 6th monthly reports and submission to the Steering Group.  
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Jul-Dec 2012 The report will comprise of both progress towards the activities and tasks, as well as 
financial reporting.                                                                    Production and 
delivery of final report.   The report will comprise of both progress towards the 
activities and tasks, as well as financial reporting. 

Output(s) 

5th six monthly report.                                                                                            
6th six monthly report                                                                                             
Production and delivery of final report. 

 

 

Component 2 

Efficient & effective communication  & influencing key stakeholders within the regions 
included in the project. Achievement of extensive project awareness among policy-makers in 
university city-regions across the EU. 

The communication & dissemination plan aims to influence 2 groups of stakeholders  

1st: individuals holding key positions (in relation to the project aim) within the regions 
included in the project: senior academic managers, other policy-makers (e.g. in business support 
agencies), representatives from business associations chambers & industry groups etc. 
Communications with this target group will generate awareness of:  

Project activities & potential impact 

Growth potential of knowledge transfer for enterprises & regions. 

Positive effects of knowledge exchange (hereafter KE) for universities, so as to enhance the 
legitimacy of such activities among academics. 

Importance of collaboration between different stakeholders in order to achieve effective 
policy transfer. 

Regarding the first target group, the primary means used are: press releases (especially 
those with a regional focus), the brochure, & the regional launch events. Secondary means 
include: the newsletter & the website.  2nd: policy-makers & other stakeholders in university city-
regions across the EU.The development of a database of key contacts is important in delivering 
this objective. The database may include officials in local & regional authorities, universities & 
business associations. Communications will focus on awareness of: 

Project activities & potential impact 

Growth potential of knowledge transfer for enterprises & regions 

The process and tools that could be used in best policy transfer on knowledge exchange. 

The communication and dissemination plan uses a multitude of communication means to 
the two distinct groups.  



Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “Innovation Policy in University City Regions”  (Innopolis)» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 79 - 84 

 

 

Regarding the second target group, the primary means used are: the website, the 
newsletter, press releases (especially the EU wide ones), and the final dissemination event. 
Secondary means include the brochure.  The tasks included in Component 2, are identified below: 

1 Development of web-based platform. Lead P3 

2 Development of list of contacts Lead P3 

3 Development of database of all university city-regions in the EU and key contacts Lead P3 

4 Development of public relations releases P3 

5 Development and dissemination of quarterly newsletters P3 

6 Development of project brochure & professional journal P1 

7 Launch of learning outputs (collection of case studies, best policy practice guide, policy 
simulation & manual). Lead: P3 

8 Organisation of Dissemination Conference in Thessaloniki. Lead: P3 

Activities 
Jan-Jun 2010 

Development of web-based communication platform  
Development of a contacts list with key stakeholders & entering it into CRM 
Development of database of all university city-regions across the EU. Identification of 
key contacts at the local/regional policy-making & at the level of the university.Entry 
data into CRM                                                                                                        
Development & dissemination of 2 regional PR releases embeding project activities in 
the regional context (Workshop in Lodz)            
Development, translation & dissemination of 1st PR release comprising information on 
project launch & its impact on inter-regional policy 
Development of 1st six-monthly newsletter (published in English) comprising of news 
of the project & field of policy.Electronic dissemination to the database 
 

Output(s) 

Web-based platform  
Contacts list within the regions in the project. No of contacts:100. 
Database of all university city-regions & key contacts across the EU. No of 
contact:150. 
1 (across Europe) PR release 
2 ad hoc regional PR releases                                                                                   
1st project newsletter 
 

Activities 
Jul-Dec 2010 

Development of project brochure capturing project aims, actions, impact & identify 
key contacts in each region; published in English, Finish, Greek, & Polish &disributed 
in each region included in the study & to individuals in the database.                           
Development of 2nd  newsletters & electronic dissemination to the database. It will be 
published in English & comprise of news of the project & from this field of policy to 
enhance its readability  
Development & dissemination of 2 ad hoc national/regional PR releases. These will 
contextualise in the national context project activities (Inter-regional Seminar in 
Helsinki or best policy practice identified in a specific regional setting) 
Development of 2 regional PR releases embedding project activities in the regional 
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context (e.g. lessons from study visit) 

Output(s) 

Development and distribution of project brochure.                                                      
Second project newsletter and electronic dissemination to all those included in the 
database. 
Two ad hoc national/regional PR releases 
Two regional PR releases. 

Activities 
Jan-Jun 2011 

Launch of professional journal that will underpin the long-term viability of a 
community of practice. It will be launched by an international publishing house. The 
budget allocated  will cover the launch costs & running costs will come from 
subscriptions                                                                                                         
Development of 3rd newsletter (in English) & electronic dissemination to the database 
contacts. It will comprise news of the project & from this field of policy to enhance its 
readability  
Development & dissemination of 2nd (across Europe) PR release reporting from best 
policy practice identified in Europe, & discussion of its developmental potential for 
regional innovation & development 
Development & dissemination of 2 regional PR releases.These will contextualise in the 
national context project activities (e.g. experiences accumulated during the study 
visits). 

Output(s) 

Launch of professional journal.                                                                                 
Development of third project newsletter and electronic dissemination to all those 
included in the database. 
Development and dissemination of second (across Europe) public relations release 
Development and dissemination of two regional public relations releases. 

Activities 
Jul-Dec 2011 

Development of fourth project newsletter and electronic dissemination to all those 
included in the database. Newsletters will be published in English and will comprise 
news of the project as well as more widely from this field of policy, so as to enhance 
its readability by the audiences involved. 
Development and dissemination of third (across Europe) public relations release.  This 
will comprise of success story in regional policy and its effects on individual case 
study. 
Development and dissemination of two regional public relations releases. These will 
contextualise in the national context project activities. 

Output(s) 

Fourth project newsletter and electronic dissemination to all those included in the 
database. 
Third (across Europe) public relations releases 
Two regional public relations releases. 
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Activities Jan-
Jun 2012 

Development & electronic dissemination of fifth newsletter. 
Regional launch events of the learning outputs, aiming to maximise awareness of the 
results of the project & enhance knowledge exchange in the regions. The events will 
occur concurrently & will be linked through video conferencing facilities in order to 
enable access to the learning experiences inter-regionally. 
Development and dissemination of 4th (EU wide) PR release. This will capture pilot 
results & impact for regions. 
Development and dissemination of 2 regional PR releases. These will contextualise 
project activities (e.g. launch events). 
Organisation of dissemination conference in Thessaloniki. 2 weeks before the 
conference an online community will be launched, allowing participants to interact & 
explore opportunities for discussion before the event. Knowledge exchange cases, 
best policy practice, experience gained from expert views from the EU will be 
presented in the conference.   

Output(s) 

5th project newsletter and electronic dissemination to all those included in the 
database. 
Launch events of the learning outputs in Manchester, Helsinki, Thessaloniki, and Lodz.
Fourth (across Europe) public relations release. 
Two ad hoc national/regional public relations releases. 
Organisation of final dissemination conference in Thessalonki. 

Activities 
Jul-Dec 2012 

Development of sixth project newsletter and electronic dissemination to all those 
included in the database.  Newsletters will be published in English and will comprise 
news of the project as well as more widely from this field of policy, so as to enhance 
its readability by the audiences involved. 
Development and dissemination of fifth (across Europe) public relations release.  This 
will capture the main results of the dissemination conference. 

Output(s) 

Sixth quarterly project newsletter and electronic dissemination to all those included in 
the database. 
Fifth (across Europe) public relations release 

Component 3 

The project identifies best policy practice in knowledge exchange. The project will also improve 
existing policy practice in this field. 

Component 3 deals with a) the identification of best policy practice (here after BPP) & b) the 
accumulation of knowledge of the process of policy transfer around KE between universities & 
enterprises. The latter refers to the gain of an in-depth understanding of challenges & possible 
solutions in transfering policy, & is different from a direct focus on achieving policy transfer. It 
develops & experiments with a simulation that can be used for policy transfer. Success for the 
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project is the development of an learning outputs(that can be used in policy transfer) rather than 
successful policy transfer (not a result of the project). This decision influences the nature and 
structure of the activities involved in the project. More specifically, these include a number of 
networking activities, in order to enhance policy practice, & audit of policy practice from project 
regions & beyond. This is important for regions included in the project (e.g. Helsinki) that have 
achieved success. 

Specific activities in Component 3 include: workshops, study visits, seminars, audits (of 
knowledge exchange & policy practice), identification of best policy practice, and pilots. The 
outcomes of all these activities will contribute in the development of a learning outputs(as describe 
in Section 2.1.3), which will become readily available electronically. 

The learning outputs will be the repository of knowledge generated by the project. It will 
capture cases of knowledge transfer, best policy practice and issues around policy transfer. It will 
use extensively multimedia technologies to support the knowledge accumulated and will provide 
facilities for the emergence of communities of practice. 

1 Organisation of Workshop in Lodz (P7) / 2 Organisation of Workshop in Thessaloniki (P3) 

3 Knowledge Exchange Audit (P2) 

4 Identification of cases of successful knowledge exchange (P4) 

5 Organisation of Study Visit in Helsinki (P5) 

6 Organisation of Best Practice (here after BP) Seminar in Helsinki (P5) 

7 Organisation of Study Visit and identification of BP practice in Prague (private expert) 

8 Organisation of Study Visit and identification of Best Policy Practice in Manchester (P8) 

9 Organisation of Study Visit and identification of Best Policy Practice in the US (private 
expert) 

10 Best Policy Practice Audit (P2) 

11 Identification of Best Practice Policies (P6) 

12 Development of part (a) of the learning outputs capturing case studies of knowledge 
exchange (P6) 

13 Organisation of Seminar in Manchester (P8) 

14 Development of part (b) of the learning outputs: Best Policy Practice Guide (P4) 

15 Best policy experimentation forum in Manchester (P1) 

16 Development of part (c) of the learning outputs: simulation & experiential learning 
manual (P1) 

Activities 
Jan-Jun 2010 

Organisation of a 2 day WS in Lodz to identify obstacles in achieving success in post-
socialist univ city-regions                                                                                         
Audit of KE in the regions of project to establish the level & impact of activity, 
instances of BP in KE between. 30 key informant semi-structured interviews in each 
region with i)expert key informants (business associations,universities individuals), ii) 
practicing key informants (enterprises working with univ). 1/4 of  interviews will be 
conducted during this period                                                                                   
Organisation of a 2 day WS in Thessaloniki to identify obstacles in achieving success  
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Output(s) 

One workshop (twenty five attendees) in Lodz.                                                          
Data set of 30 interviews in each egion                                                                     
One workshop (twenty-five attendees) in Thessaloniki.  
 

Activities 
Jul-Dec 2010 

BPP Audit, combining desk research(instances of BP elsewhere in the world) & key 
informant interviews with officials at all level                                                              
Organisation of 3 day study visit in Helsinki to gain  experience of policy in action 
Organisation of a 1 day BPP seminar in Helsinki with partners & other stakeholders. 
Its aim is to define the parameters, context & implementation of BPP 
Identification & deciphering  (interviews & other data) of 10 cases of successful KE 
between universities &  enterprises 
Identification of 4 BPP in facilitating the interaction between universities & enterprises 
in university city-regions. BPP will be selected on account of their effectiveness in 
enhancing KE & will be examined in context 
Development of collection of cases studies aimed at key university officials to enhance 
the visibility & legitimacy of KE   

Output(s) 

BBP audit report;1 study visit (10 participants) Helsinki; 1 BPP seminar(25 attendies) 
Helsinki                                                                                                                 
10 multimedia case of successful KE 
4 BBP Collection of case studies  

Activities 
Jan-Jun 2011 

Organisation of 3 day study visit in Manchester with the aim of gaining practical 
experience of policy in action 
Organisation of 2-day Seminar in Manchester with partners and other stakeholders. 
Its aim is to define the parameters, context and implementation of best policy 
practice. 
Identification of 4 best policy practices in facilitating knowledge exchange.  
Development of the best policy practice guide: aimmed at policy-makers at the 
regional level, & will be used in conjunction with part (a) in order to advance the 
process of knowledge exchange & the innovativeness of enterprises. 
Development of a computer simulation that can be used in the process of best policy 
transfer. This will allow for the specificities of the socio-economic context, the 
regulatory framework, and policy objectives. It will aim to reproduce stakeholder 
reactions so that success (or not) of policy transfer can be explored. 

Output(s) 

Three day study visit in Manchester (ten participants).                                                
One Seminar (25 attendees) in Manchester.  
Identification of four best policy practices. 
Best policy practice guide.   
Best policy transfer simulation. 

Activities 
Jul-Dec 2011 

Organisation of 3-day study visit in Prague to gain experience of policy in action. 
Prague is the highest ranked post-socialist region in terms of innovative performance 
& is vieved as a case of success of regional policy development that facilitates KE  
                                                                                                                            
Organisation of 5 day study visit in the US to gain experience of policy in action. 
Destinations will include areas of well-known successful regional intervention in KE 
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between universities & enterprises:Boston & N.Carolina 

Output(s) 

1 study visit (ten participants) in Prague.                                                                   
1 study visit in the US (with ten participants). 

Activities 
Jan-Jun 2012 

BP transfer experiment events (2) occuring concurrently in Lodz & Thessaloniki & 
linked through video-conferencing (observed by P1 in Thessaloniki & P4 in Lodz). 
Policy makers & other stakeholders will use the policy-transfer simulation to explore 
the process, implications & potential success of policy transfer (PT) in their area. Data 
will be fed into the simulation & actions will be taken to produce reactions that 
participants will have to address. Observers will gather data & review the simulation 
events                                                                                                                   

Output(s) 

Conduct of 2 best policy transfer experiment events in Lodz & Thessaloniki. (15 
participants each).                                                                                                  

Activities 
Jul-Dec 2012 

Finalisation of the simulation & an experiential learning manual. This is aimed at 
policy-makers. Objective is to provide insights in the obstacles/problems gained in the 
process of experimentation regarding policy transfer & enhance the ability of policy-
makers at the regional level to learn & adapt BPP in their regional context. Will be 
developed in the first 3 months of the semester 

Output(s) 
One simulation and experiential learning manual  

 


