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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και 
ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α/1995) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
(ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10). 

6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα 
τέλη χαρτοσήμου» 

7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» 

8. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» 
9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
10. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43), σχετικά με την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
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12. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-
2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 
86/Α/11-4-2012). 

14. Την υπ. αρ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία’» (ΦΕΚ 
415/12-04-2010 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό 38411/ΕΥΘΥ 
1836 του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2285/13-10-
2011 τεύχος Β’). 

15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a 
new Economy - Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομία του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013”. 

16. Την υπ’ αρ. I5.11.02/31.10.2013 χρηματοδοτική σύμβαση (subsidy contract) μεταξύ του 
επικεφαλής εταίρου του προγράμματος και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη 
Θεσσαλονίκη, ως Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία. 

17. Την από 01.10.2013 συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership  Agreement) μεταξύ 
και των εταίρων του προγράμματος. 

18. Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία  2007-2013. 

19. Την υπ. αριθ. 739/31-3-2015 Απόφαση Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΑΔΑ: Ω2ΗΙΟΡΕΒ-35Λ). 

20. Την υπ. αριθ. 361/16-2-2015 Απόφαση Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ενστάσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΨΞ3ΔΟΡΕΒ-6Ψ3) 

21. Την υπ. αριθ. 40/2014 (με ΑΔΑ ΒΙΞ67Λ6-4ΞΦ) Απόφαση της 5ης συνεδρίασης έτους 2014 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί ανάθεσης 
επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με 
τίτλο “I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy («Καινοτομία, 
Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013”, με κωδικό έργου I5.11.02. 

22. Την υπ. αριθ. 27/15-04-2014 Απόφαση της 4ης /2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
ΠΤΑ/ΠΔΕ περί αποδοχής της ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της επίβλεψης και υλοποίησης των πακέτων εργασίας 1 και 
2 του εγκριθέντος ευρωπαϊκού έργου “I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new 
Economy («Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) για 
λογαριασμό της ΠΔΕ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – 
Ιταλία 2007 – 2013” (με ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΕΒ-ΣΑ7). 

23. Τον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 61.01.00.1417. 

24. Τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ICE Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα 
– Ιταλία 2007 – 2013”, με κωδικό έργου I5.11.02 και συγκεκριμένα την κατηγορία 
δαπανών “external expertise and services”.  

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΤΑ/ΠΔΕ 337/11-02-2015 αίτημα του Συντονιστή του Έργου ICE με το 
υπ’ αριθ. 41707/360/10-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της ΠΔΕ. 

26. Το υπ’ αρ. 1099/14-05-2015 ΠΤΑ/ΠΔΕ πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 15REQ002774478) 
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27. Την υπ’ αριθμό 1169/25-5-2015 (ΑΔΑM: 15REQ002805053) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης 
Πίστωσης. 

 
                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
1. Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την 

πλέον οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου µε τίτλο «Παροχή 
Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου µε 
τίτλο «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» και 
ακρωνύμιο «Ι.C.E.» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – 
Ιταλία 2007–2013”  με προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα εννιά ευρώ (28.699,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, η οποία θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 61.01.00.1417 του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου υπάρχει σχετική πίστωση για το έτος 
2015 και τελικώς θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου ICE και συγκεκριμένα την 
κατηγορία δαπανών “external expertise and services”.  

2. Την έγκριση των γενικών όρων της παρούσας προκήρυξης και των παραρτημάτων αυτής  
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

3. O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, 
στην έδρα του ΠΤΑ-ΠΔΕ επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, 
Πάτρα στις   19-06-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  

4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια.  
5. Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 18-6-2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 15:00μ.μ. στην έδρα του ΠΤΑ-ΠΔΕ. 
6. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ-

ΠΔΕ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη αποκλειστικά στα 
κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

7. Περίληψη της προκήρυξης αυτής να δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.  
8. Τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην 

ιστοσελίδα www.ptapde.gr, στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και την 
ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

Η διάρκεια του σύμβασης ορίζεται έως τη λήξη του έργου ICE, δηλαδή ως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2015. Σε περίπτωση παράτασης του έργου ICE θα παρατείνεται και η διάρκεια ισχύος της 
Σύμβασης, χωρίς επιπλέον τίμημα.  

Τόπος παροχής των υπηρεσιών (παραλαβής των παραδοτέων) ορίζεται η έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΠΤΑ-ΠΔΕ, Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, 
Πάτρα).  
 
Η παρούσα διέπεται από το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης 
των Π.Τ.Α. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω που θεωρούνται 
αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης αυτής:  
 

• Γενικοί όροι διαγωνισμού 

• Υποδείγματα Δικαιολογητικών: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
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• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

• Υπόδειγμα Σύμβασης: Παράρτημα Δ’ 
 
 
Ο Προϊστάμενος Τμ.Β’ 

ΠΤΑ/ΠΔΕ 
 
 

Στάθης Παπαχριστόπουλος 

Ο Δ/ντής του 
ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 
 

Χρήστος Τζομάκας 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ 
 
 

Απόστολος Κατσιφάρας 
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας 

 
                    
 
 
Κοινοποίηση: 
Μέλη της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών - αξιολόγησης προσφορών 
 
Συνημμένα:  

• Γενικοί όροι διαγωνισμού 
• Υποδείγματα Δικαιολογητικών: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
• Υπόδειγμα Σύμβασης: Παράρτημα Δ’ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» 

στα πλαίσια του έργου  

«ICE: Innovation Culture and Creativity for a 
new Economy»  

με ακρωνύμιο «ICE»  

 
που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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ΑΡΘΡΟ 1: Γ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΝΙΚΑ 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
(Π.Τ.Α.-Π.Δ.Ε. – Αναθέτουσα Αρχή) αποφασίζει την έκδοση και δημοσίευση πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση 
παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά, 
για την παροχή υπηρεσιών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (TV spot) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ» του Π.Τ.Α.-Π.Δ.Ε., στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «I.C.E: 
Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» με ακρωνύμιο «ICE», της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – 
ITALY 2007-2013. 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» (Καινοτομία, 
Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 
2007-2013, τον Μάιο του 2013. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας: 1. 
«Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας», Συγκεκριμένος Στόχος: 1.1. «Ενίσχυση 
αλληλεπίδρασης μεταξύ ερευνητικών / καινοτομικών ιδρυμάτων, ΜΜΕ και δημοσίων αρχών» 
του ανωτέρω προγράμματος. 

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής, δημιουργικής και τουριστικής βιομηχανίας 
των Περιφερειών Απουλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων νήσων και Ηπείρου. Οι στρατηγικές 
Περιφερειακής Ανάπτυξης των προαναφερθέντων Περιφερειών μπορούν να ενσωματώσουν 
τους τομείς των πολιτιστικών, δημιουργικών και τουριστικών δραστηριοτήτων ενισχύοντας 
δίκτυα, υποδομές και δράσεις προωθώντας το γενικό όραμα του βιώσιμου τουρισμού. 

Οι δράσεις αποσκοπούν στη απελευθέρωση των τομέων του πολιτισμού, της δημιουργίας και 
του τουρισμού από την κρατική ή δημόσια χρηματοδότηση και να αναπτυχθούν συνέργιες 
μεταξύ φορέων για την ανάπτυξη ενός πραγματικού ανταγωνιστικού τομέα στις περιοχές 
παρέμβασης του έργου. 

Βασικοί σκοποί του έργου είναι¨ 

1. Καθορισμός των κύριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κληρονομιάς, ώστε να 
αποτελέσουν πόλο έλξης για το κοινό και τους τουρίστες. 

2. Ενίσχυση των πολιτιστικών, δημιουργικών και τουριστικών βιομηχανιών, αξιοποιώντας 
μια στρατηγική ανάλυση και βελτιώνοντας λειτουργικά τις διάφορες δραστηριότητες και 
δομές για την παροχή βελτιωμένων πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών. 

3. Ενίσχυση της δυνατότητας και δυναμικής του τουρισμού, πολιτισμού και δημιουργίας 

5. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων αυτών. 

Οι εταίροι του έργου είναι : 

• Η Περιφέρεια της Απουλίας (Apulia Region) – επικεφαλής εταίρος 

• Η Κοινοπραξία δημοσίων θεάτρων Απουλίας (Public Apulian Theatre Consortium) 
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• Το ίδρυμα Ταινιών Απουλίας (Apulia Film Commission Foundation) 

• Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

• Το ΤΕΙ Ηπείρου – Επιτροπή Ερευνών 

• Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 

 

Το έργο ICE έχει δομηθεί σε έξι (6) πακέτα εργασίας τα οποία απαριθμούνται ως ακολούθως: 

• Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός 

• Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και Δημοσιότητα 

• Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργίας 

• Πακέτο Εργασίας 4: Ενίσχυση του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργίας 

• Πακέτο Εργασίας 5: Θετικά στοιχεία του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και 
Δημιουργίας 

• Πακέτο Εργασίας 6: Αξία του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργίας 

 

Οι προβλεπόμενες προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος 
έργου, αφορούν δράσεις που περιλαμβάνονται στο Πακέτο Εργασίας (WP) 2, οι οποίες 
αναλύονται κατωτέρω. 

 

Γ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και 
ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 
(ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών για τη σύναψη 
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δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10). 

6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα 
τέλη χαρτοσήμου» 

7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» 

8. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» 

9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

10. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43), σχετικά με την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

12. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-
2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 
86/Α/11-4-2012). 

14. Την υπ. αρ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία’» (ΦΕΚ 
415/12-04-2010 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό 
38411/ΕΥΘΥ 1836 του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(ΦΕΚ 2285/13-10-2011 τεύχος Β’). 

15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for 
a new Economy – Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας – 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013”. 

16. Την υπ’ αρ. I5.11.02/31.10.2013 χρηματοδοτική σύμβαση (subsidy  contract) μεταξύ 
του επικεφαλής εταίρου του προγράμματος και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής  Αρχής 
στη Θεσσαλονίκη, ως Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία. 

17. Την από 01.10.2013 συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership  Agreement) μεταξύ 
και των εταίρων του προγράμματος. 

18. Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία  2007-2013. 

19. Την υπ. αριθ. 739/31-3-2015 Απόφαση Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΑΔΑ: Ω2ΗΙΟΡΕΒ-35Λ). 

20. Την υπ. αριθ. 361/16-2-2015 Απόφαση Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ενστάσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΨΞ3ΔΟΡΕΒ-6Ψ3) 
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21. Την υπ. αριθ. 40/2014 (με ΑΔΑ ΒΙΞ67Λ6-4ΞΦ) Απόφαση της 5ης συνεδρίασης έτους 
2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί ανάθεσης 
επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με 
τίτλο “I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy («Καινοτομία, 
Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013”, με κωδικό έργου 
I5.11.02. 

22. Την υπ. αριθ. 27/15-04-2014 Απόφαση της 4ης /2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
ΠΤΑ/ΠΔΕ περί αποδοχής της ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της επίβλεψης και υλοποίησης των πακέτων εργασίας 1 
και 2 του εγκριθέντος ευρωπαϊκού έργου “I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for 
a new Economy («Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) 
για λογαριασμό της ΠΔΕ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
“Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013” (με ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΕΒ-ΣΑ7). 

23. Τον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 61.01.00.1417. 

24. Τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ICE Εδαφικής Συνεργασίας 
“Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013”, με κωδικό έργου I5.11.02 και συγκεκριμένα την 
κατηγορία δαπανών “external expertise and services”. 

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΤΑ/ΠΔΕ 337/11-02-2015 αίτημα του Συντονιστή του Έργου ICE με 
το υπ’ αριθ. 41707/360/10-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της ΠΔΕ. 

26. Το υπ’ αρ. 1099/14-05-2015 ΠΤΑ/ΠΔΕ πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 15REQ002774478) 
27. Την υπ’ αριθμό 1169/25-5-2015 (ΑΔΑM: 15REQ002805053) Απόφαση έγκρισης 

 Πίστωσης. Διάθεσης

Γ. ΓΛΩΣΣΑ 
Γλώσσα του διαγωνισμού ορίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά οφείλουν να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα στην Ελληνική 
γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η οργάνωση εκδήλωσης, η παραγωγή 
προωθητικού υλικού, η δημιουργία ενός προωθητικού βίντεο (tv spot) και η δημοσιότητα 
στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα πλαίσια του έργου I.C.E. - Innovation Culture 
and Creativity for a new Economy. Πιο συγκεκριμένα: 

2.1. Η οργάνωση εκδήλωσης αφορά τη διοργάνωση μιας προωθητικής εκδήλωσης για το 
ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του έργου I.C.E. H 
προωθητική εκδήλωση θα πλαισιωθεί και από μια συνέντευξη τύπου, στην οποία, οι εταίροι 
του έργου θα αναφερθούν στο έργο και στις δράσεις του. 

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και σε κατάλληλα επιλεγμένο χώρο και 
χρόνο  με στόχο την προσέλκυση μέγιστου αριθμού ατόμων. Ο χρόνος θα επιλεγεί σύμφωνα 
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με το χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων δράσεων του έργου και σε συνεργασία με την ομάδα 
υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. 

2.2. Η παραγωγή και προμήθεια προωθητικού υλικού που θα καλύψει τις προωθητικές 
ενέργειες του εν λόγω έργου I.C.E. - Innovation Culture and Creativity for a new Economy. 
Συγκεκριμένα το προωθητικό υλικό αφορά: 

1. 2 Banners 

2. 1 έντυπο σε 3.000 τμχ 

3. 1 αφίσα σε 100 τμχ 

4. 2 backpanels 

5. 300 USB memory sticks 

6. 300 σημειωματάρια 

7. 300 κομπιουτεράκια γραφείου με ενσωματωμένα στυλό 

8. 300 Τσάντες Συνεδρίου 

9. 300 Ντοσιέ Συνεδρίου 

10. 100 Πίνακες σε καμβά 

2.3. Η παραγωγή ενός (1) Προωθητικού βίντεο για τις ανάγκες του έργου. Το βίντεο θα 
αποτελέσει εργαλείο για την προώθηση των δράσεων του έργου I.C.E στη Δυτική Ελλάδα.  

2.4. Δημοσιότητα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει το 
σχεδιασμό και την καταχώρηση 5 ανακοινώσεων (x2) σε διαφορετικά μέσα, που θα 
αφορούν στο έργο I.C.E. και τις δράσεις του, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

Στην προσπάθειά του αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί αποτελεσματικά με 

τον Συντονιστή του έργου και τον Τεχνικό Υπεύθυνο αυτού του Περιφερειακού Ταμείου 

ς Περιφέρειας ΔυΑνάπτυξης τη τικής Ελλάδας. 

ΑΡΘΡΟ  3:  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ  ‐ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου, για την εκτέλεση του περιγραφόμενου έργου, δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ 
(28.699,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Ο προϋπολογισμός του έργου επιμερίζεται ως εξής στα κάτωθι παραδοτέα: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 Οργάνωση Εκδήλωσης 1 650,00 € 

2 Banner 2 740,00 € 

3 Έντυπο 3000 732,00 € 

15PROC002815079 2015-06-02

ΑΔΑ: 7ΣΞΕΟΡΕΒ-3ΥΤ



12 

 

4 Αφίσα 100 259,00 € 

5 Backpanel 2 697,00 € 

6 USB Memory Sticks 300 2.075,00 € 

7 Σημειωματάριο 300 2.159,00 € 

8 Κομπιουτεράκι γραφείου με 
ενσωματωμένο στυλό 

300 1.439,00 € 

9 Τσάντες συνεδρίων 300 3.146,00 € 

10 Ντοσιέ συνεδρίων 300 4.200,00 € 

11 Πίνακες σε καμβά 100 2.033,00 € 

12 Προωθητικό βίντεο 1 9.756,00 € 

13 Δημοσιότητα σε έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο. Καταχωρήσεις 
σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 

10 (5x2) 813,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 28.699,00 € 

 

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου καθώς επίσης και όλες  οι νόμιμες κρατήσεις. 

Ο ανωτέρω προϋπολογισμός βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «I.C.E: Innovation, Culture 
and Creativity for a new Economy» με ακρωνύμιο «ICE», που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 
25% στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 
2007–2013.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 61.01.00.1417. 

Ο τρόπος καταβολής του συμβατικού τιμήματος θα είναι σύμφωνα με την πρόοδο του έργου 
και την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) που θα οριστούν στο συμβατικό κείμενο. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.  Από 
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και 
σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
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ΆΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
–  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΚΗΡΥΞΗ  ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠ’ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ Σ

Α. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
4.1. Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα.  

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή 
που θα απευθύνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441 Πάτρα, υπόψη κου Στάθη 
Παπαχριστόπουλου και θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού.  

4.2. Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX & Ε-ΜΑΙL του ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ καθώς 
επίσης και την ακόλουθη επιγραφή:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
 Τ.Κ. 264 41 - ΠΑΤΡΑ 

Υπόψη: κου Στάθη Παπαχριστόπουλου 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ………………… / …….-   -2015 ΠΤΑ/ΠΔΕ   

επιλογής αναδόχου για   

«Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» 

στα πλαίσια του έργου  «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» με 

ακρωνύμιο «ICE» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-6-2015 και ώρα 10:00π.μ. 
 
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 
 
Όλες οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος ακόμα και αυτές που θα υποβληθούν 
ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Υπηρεσία την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, διαφορετικά δεν θα ληφθούν 
υπόψη. Η πιστοποίηση του χρόνου υποβολής-παραλαβής της προσφοράς αποδεικνύεται με 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας. 

4.3. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 18-6-2015 και ώρα 15:00μ.μ 

4.4. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα φθάσουν έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 
παράγραφος 1 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Σε κάθε υποβαλλόμενη 
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πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία 
υποβολής της. 

4.5. Οι προσφορές στο σύνολο τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες αρχόμενη από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.6. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
το δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν 
αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες που 
δέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους, οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης. Αν δεν 
απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον 
διαγωνισμό. 

4.7. Δεν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου μετά την κατάθεση της και 
ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους 
υποψηφίους Αναδόχους η Αναθέτουσα  Αρχή δύναται με απόφαση της να του επιβάλει 
κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

4.8. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  

4.9. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τρεις (3) επί 
μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά ΦΑΚΕΛΟΣ Α, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή απορρίψεως, μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά». Τα τεχνικά  και τα λοιπά στοιχεία της 
προσφοράς, ΦΑΚΕΛΟΣ Β, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή 
απορρίψεως, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, ΦΑΚΕΛΟΣ Γ, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά».  

4.10. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 19-6-2015, και ώρα 10:00 π.μ. στο 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & 
Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα. 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΠΤΑ-
ΠΔΕ (http://www.ptapde.gr).  

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή 
ηλεκτρονικού μηνύματος) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε 
όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους 
έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο ΠΤΑ-ΠΔΕ, ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Ταχ. Δ/νση: 
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441, Πάτρα, αριθμός φαξ 2610-461126, και στο 
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email: spapaxristopoulos@ptapde.gr). Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς 
και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων 
σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 
http://www.ptapde.gr. 

ΑΡΘΡΟ  5:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ‐ 
ΑΙΟΛ ΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚ Ο

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό το έτος κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. 

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην 

Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί τις παρακάτω 
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τις οποίες πρέπει να τεκμηριώνει 
επαρκώς με έγγραφα ή/και πιστοποιητικά που θα υποβληθούν κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7.6 της παρούσας: 

Ότι διαθέτει την κατάλληλη γνώση, οργάνωση, δομή και εμπειρία, ώστε να ανταπεξέλθει 
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ειδικότερα θα πρέπει να αποδεικνύεται η 
κατάρτιση και ενασχόληση του αναδόχου με θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων, παραγωγής 
έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού, δημιουργίας προωθητικών βίντεο (tv - spot) 
και δημοσιότητας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

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

α) επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες.  

β) Κατάλογο των κυριότερων έργων, κλπ. που εκτέλεσε κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, 
ιδίως δε των ανάλογων με το αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΩΝ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ* 

      

 * Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία 
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Εάν ο Αναθέτων είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται πιστοποιητικό 
που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. 

Εάν ο Αναθέτων είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχεία υποβάλλεται είτε βεβαίωση που 
μφωνητικού. συντάσσει ο ιδιώτης, είτε αντίγραφο ιδιωτικού συ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει ένα φάκελο 
μέσα στον οποίο θα υπάρχουν 3 φάκελοι (Α-Β-Γ) και συγκεκριμένα: φάκελος Α 
(Δικαιολογητικά), φάκελος Β (Τεχνική Προσφορά), φάκελος Γ (Οικονομική Προσφορά). 
Ειδικότερα: 

Ο φάκελος Α περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής αριθμημένα και 
τοποθετημένα σύμφωνα με την κάτωθι σειρά, επί ποινή απόρριψης: 

1. Αίτηση Συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος  θα 
δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του: 

• Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους 
αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

• Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

• Δεν τελούν σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση καθώς 
και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
αναγκαστική διαχείριση. 

• Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

• Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) 

• Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο 
κ.λ.π. (εντός παρενθέσεως να δηλώνεται ποιο είναι αυτό) καθώς και ότι ασκούν το 
ειδικό επάγγελμά τους. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών του άρθρου 7 της παρούσης. 

4.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει ότι: 

• Τα στοιχεία είναι ακριβή και ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που 
ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. Β της παρούσας. 
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• Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (μόνο για φυσικά και 
νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν 
κοινή προσφορά). 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού. 

• Όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά φυλάσσονται πρωτότυπα 
στο αρχείο του υποψηφίου και είναι στη διάθεση της Αναθέτουσα Αρχής σε 
περίπτωση που τα αιτηθεί. 

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψηφίου, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για καθένα που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

Ο φάκελος B περιέχει την Τεχνική Προσφορά: 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιέχει Τεχνική Περιγραφή, στην οποία θα περιγράφονται επί ποινής απόρριψης 
αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών της προσφοράς 
και, οι ποσότητες αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας (Πίνακες 
Συμμόρφωσης) και με τη σειρά που αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιμών.  

Ειδικότερα τα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς θα είναι: 

α. Περιγραφή της Εταιρείας (Στοιχεία για το προφίλ του υποψηφίου: δομή, έδρα, εξοπλισμός, 
προσωπικό, κατάλογο αντίστοιχων έργων που έχει υλοποιήσει κτλ) και σύντομη περιγραφή 
του αντικειμένου του έργου. 

β. Πίνακες Συμμόρφωσης, συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους και σφραγισμένους ανά 
φύλλο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β παράγραφος 4.  

γ. Λοιπά στοιχεία. 

Ο φάκελος Γ περιέχει την Οικονομική Προσφορά: 

1. Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει την οικονομική προσφορά του προσφέροντος σύμφωνα το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’ της παρούσης. 

2. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου στο σύνολο, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του παρόντος. 
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3. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται σε ΕΥΡΩ. 

4. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν  σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

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

8. Η τιμή της προσφοράς θα αναφέρεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., 
υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρεται και το ποσοστό Φ.Π.Α., στο οποίο υπάγεται η εν 
λόγω προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα 
διορθώνεται από την Υπηρεσία.  

9. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ αριθμητικής και ολογράφου τιμής της 
προσφοράς, αυτή απορρίπτεται. 

10. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν διορθώσεις 
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται επίσης όταν υπάρχουν σ’ 
αυτήν αναφορές που την καθιστούν ασαφή. 

11. Σε περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς, είναι ασυνήθιστα χαμηλή η 
Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση  των 
υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού 
εισηγείται την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 (55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

12. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να αναλύεται στα 
παραδοτέα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης. 

13. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου στο σύνολο και ανά 
παραδοτέο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
6.1 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ανωτέρω Επιτροπή. 

- Η επιτροπή πριν την αποσφράγιση ελέγχει το εμπρόθεσμο της υποβολής της 
προσφοράς. Προσφορές που φέρουν ημερομηνία παραλαβής μεταγενέστερη της 
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καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

6.2 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο.  

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 
και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί 
σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία για φύλαξη, προκειμένου να αποσφραγισθεί την 
ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 

- Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω φακέλων (δικαιολογητικών και τεχνικής 
προσφοράς) η Επιτροπή προβαίνει στην σύνταξη πρακτικού καταγράφοντας αυτούς 
που υπέβαλαν προσφορές, τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, καθώς επίσης και τους 
τυχόν υποψηφίους που κρίνονται απορριπτέοι λόγω μη πληρότητας του φακέλου των 
δικαιολογητικών, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  

- Στη συνέχεια και σε κλειστή συνεδρίαση η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των 
φακέλων των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων οι οποίοι έχουν κριθεί αποδεκτοί 
από τη διαδικασία του προηγούμενου σταδίου. Η αξιολόγηση σχετίζεται με την 
πληρότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς και αν η τεχνική προσφορά καλύπτει 
τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών σύμφωνα με το 
παράρτημα Β της παρούσης. Η Επιτροπή αξιολογεί τα κριτήρια με ΝΑΙ/ΟΧΙ και δεν 
βαθμολογεί. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης καταγράφοντας τα 
περιεχόμενα κάθε φακέλου και αν η κάθε τεχνική προσφορά καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών και το οποίο υπογράφει και 
σφραγίζει.  

Τα δύο ανωτέρω πρακτικά αποτελούν την εισήγηση της Επιτροπής προς έγκριση στον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ. 

6.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 
στις προσφορές ορίζεται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία αποσφράγισης 
των προσφορών.  

6.4 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, μετά από απόφαση του Προέδρου 
του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο και μονογράφονται, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί. 

- Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών 
που προσφέρθηκαν. 

6.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.  

6.6 Η οριστική κατάταξη των Προσφορών γίνεται αφού ανοιχθούν οι Οικονομικές Προσφορές. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το οριστικό πρακτικό αξιολόγησης. Η ανωτέρω κατάταξη 
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γίνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της αποδοχής των  δικαιολογητικών του άρθρου 7.6 
της παρούσας.  

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά (χαμηλότερη 
τιμή). Οι τιμές υπολογίζονται με ΦΠΑ. 

Για την επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

• Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

• Έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον οικονομικής Προσφοράς, θα γίνει 
κατά την αύξουσα τιμή της συνολικής Οικονομικής Προσφοράς (συνολική αξία με ΦΠΑ) του 
κάθε προσφέροντος.  

Προσφορές που έχουν ίδια τιμή θεωρούνται ισότιμες. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η 
αναθέτουσα αρχή θα καλέσει εγγράφως όλους τους προσφέροντες που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές να υποβάλουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα καθορίζει το αρμόδιο όργανο 
στην σχετική πρόσκληση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) και 
μεγαλύτερη από δέκα (10) ημέρες, βελτιωμένη οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο 
φάκελο και ανάδοχος ανακηρύσσεται ο μειοδότης. Αν και μετά από τη διαδικασία αυτή δεν 
προκύψει μειοδότης, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση. 

Το πρακτικό της κατάταξης των Προσφορών, αποτελεί, μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης του 
τελικού σταδίου του διαγωνισμού (άρθρο 7) την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ  7:  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
7.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να 
υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 7.6 του παρόντος. 

7.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται και 
πρωτοκολλείται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

7.3. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του φακέλου, 
αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των 
δικαιολογητικών (η οποία δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) 
εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.  
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7.4. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση  του φακέλου των 
δικαιολογητικών του  προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την 
ημερομηνία και ώρα που ορίσθηκε με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο από την επιτροπή. 

7.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία. 

7.6. Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι, α) τα δικαιολογητικά του άρθρου 5, παρ, Β (Ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμετοχής), και β) τα ακόλουθα: 

Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και 
το ειδικό επάγγελμα του (ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την 
οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματος του), κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι και την 
επίδοση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών  
κατακύρωσης 

ΝΑΙ 

2 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΚ 64/AV16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 

3 

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. 

ΝΑΙ 

4 

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. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

5 

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. 

ΝΑΙ 

7 

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

ΝΑΙ 

8 

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 

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. 

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. 

ΝΑΙ 

11 

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 άρθρο 
3 του Ν. 3414/2005 

ΝΑΙ 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου 
ενώπιων συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμα του (ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με 
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματος του), 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι και την 
επίδοση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών  
κατακύρωσης  

ΝΑΙ 

2 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο 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 καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 
(ΦΕΛ 64/A’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ή το 
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 

3 

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. 

ΝΑΙ 

4 

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. 

ΝΑΙ 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

5 

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. 

ΝΑΙ 

6 

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. 

ΝΑΙ 

7 

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

ΝΑΙ 

8 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση 
ενώπιων αρμόδιας αρχής ή  συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 
του υποψηφίου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιων δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, 
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος κα 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 και να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

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 της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

11 

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 άρθρο 
3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη 
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιων δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 
χώρας του υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα  έγγραφα και ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή βεβαίωση Θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». Στην κατά τα άνω ένορκη 
βεβαίωση ή υπεύθυνη  δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

Τα ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1 

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 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 επαγγέλματος του), 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι και την 
επίδοση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών  
κατακύρωσης  

ΝΑΙ 

2 
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η  σύσταση και η 
εκπροσώπηση του υποψηφίου Αναδόχου και η τήρηση των 
σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας. 

ΝΑΙ 

3 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή σε περίπτωση αλλοδαπού 
νομικού προσώπου ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του προσώπου αυτού, όπου θα πρέπει να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 

α) Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και  

β) Αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.1, του άρθρου 43 
του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΛ 64/Α'/16.03.2007) περί προσαρμογής 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ καθώς και 

γ) Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

• Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος, Δ/ων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. 

• Αν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι διαφορετικό φυσικό 
πρόσωπο από τα ανωτέρω, και ο εκάστοτε 

νόμιμος εκπρόσωπος. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι του. 

Το απόσπασμα αυτό κα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

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. 

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. 

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. 

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. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει ή υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των άνω 
νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 

9 

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

ΝΑΙ 

10 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
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 
εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 

12 

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. 

ΝΑΙ 

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 άρθρο 
3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ 

 

Για τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη 
Βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιων συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη 
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση Θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός 
του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Για τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψηφίου 
Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση 
του Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, 
με υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου Αναδόχου ενώπιων δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η  Ένορκη αυτή Βεβαίωση κα πρέπει να 
υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη 
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

Τα συνεργατικά σχήματα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει και η εκπροσώπηση 
του υποψηφίου Αναδόχου. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται  
σε επίσημα αντίγραφα. 

ΝΑΙ 

2 
Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 

ΝΑΙ 

3 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 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 παράγραφος 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 
64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ καθώς και για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

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. 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

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. 

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.  

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.  

ΝΑΙ 

8 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί 
υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει ή υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των άνω 
νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 

9 

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

ΝΑΙ 

10 

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

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

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. 

ΝΑΙ 

12 

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

ΝΑΙ 

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 άρθρο 
3 του Ν. 3414/2005. 

ΝΑΙ 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου 
ενώπιων συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 
Βεβαίωση Θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης». 

Προκειμένου για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς ισχύει η υποχρέωση που αναφέρεται 
στο σημείο 8 του πίνακα δικαιολογητικών που υποχρεούται να προσκομίσει ο 
υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος είναι (ημεδαπό ή αλλοδαπό) νομικό πρόσωπο. 

 

Λοιπές υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

• Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7.7 Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος 
να παρουσιαστεί, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον 
δεύτερο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχτεί στον τρίτο κ.ο.κ. ή την 
επανάληψη του διαγωνισμού.  

7.8 Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον επόμενο κατά 
σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε περίπτωση που το 
περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν αντιστοιχεί στο 
περιεχόμενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 5 της παρούσας. 

7.9 Ο ανάδοχος στον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει το έργο είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης κατακύρωσης του έργου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η οποία θα 
βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης και θα περιέχει όσους όρους κριθεί ότι 
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διευκρινίζουν την προκήρυξη ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου της 
σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής.   

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις γίνονται δεκτές σύμφωνα με 

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας της παροχής, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος κατά δύο μήνες του συμβατικού χρόνου. 

Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιέχει το σύνολο των 
όρων που αναφέρονται στο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 
   των μελών της ένωσης. περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ICE 
δηλαδή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημερομηνία λήξης του έργου. 

Σε περίπτωση παράτασης του έργου ICE παρατείνεται και η διάρκεια της σύμβασης χωρίς 
επέκταση του οικονομικού αντικειμένου.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Το έργο του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 
προκήρυξη, με όσα θα περιληφθούν στη σύμβαση, με τις επί μέρους εντολές - οδηγίες της 
αρμόδιας επιτροπής, με τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου και σύμφωνα με τις 
οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 
2007–2013. 

Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση 
παροχής των από τη σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, 
καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του. 

Η πληρωμή θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με την ολοκλήρωση των 
συμφωνηθεισών υπηρεσιών ή φάσεων αυτών και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση των 
ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών-, που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη και εν 
συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται στον 
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Ανάδοχο μετά την έκδοση παραστατικού, άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών και των 
νόμιμων κρατήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με τις υπηρεσίες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ, υποχρεούται δε 
να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των σχετικά με την εκτέλεση 
του έργου. 

2. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί 
μεταξύ αυτού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ. 

3. H ευθύνη του αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά 
επεκτείνεται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της αναθέτουσας αρχής, σε 
περίπτωση που η εκτέλεση των εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της 
παρούσας. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με 
τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τον Ν. 3414/05. 

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί 
η σύμβαση (με την ανάδοχο εταιρεία) με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης 
της εταιρείας υπέρ του ΠΤΑ/ΠΔΕ. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην 
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα 
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
ΠΔΕ. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
Ο Ανάδοχος του έργου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΠΔΕ θα προσπαθούν να 
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την 
διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την 
παρούσα προκήρυξη ή την σύμβαση που θα υπογραφεί, καθώς και με την εκτέλεση αυτής, 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Πατρών. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» 

στα πλαίσια του έργου  

«ICE: Innovation Culture and Creativity for a 
new Economy»  

με ακρωνύμιο «ICE»  

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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Α Ι Τ Η Σ Η  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Προς το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) 
……………………………………………………………..…………………………………… 
με έδρα  
……………………………………………………………..…………………………………… 
αποδεχόμενος όλους τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» στα πλαίσια υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new 
Economy» και ακρωνύμιο «Ι.C.E.» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
“Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013” παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για 
συμμετοχή στο παραπάνω διαγωνισμό. 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
[Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών η αίτηση υπογράφεται είτε 
από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με παραστατικό 
εκπροσώπησης, το οποίο προσκομίζεται]. 
 
Ημερομηνία: …….………….. 
 
(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας................................................................................. 
Ημερομηνία έκδοσης................... Κατάστημα............................................. Ευρώ 
.......................... 
Προς το: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ 
 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμό ................., για .......................Ευρώ.  
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ………........................... Ευρώ υπέρ της Εταιρείας ................................ 
Δ/νση ................ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που θα 
υπογράψει με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» στα πλαίσια του έργου «I.C.E: Innovation, 
Culture and Creativity for a new Economy» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013», σύμφωνα με την αριθμό πρωτ. ............ / ..... - 
…… - 2015 προκήρυξή σας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας …………………………..……ΕΥΡΩ  αυτής.  
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη τη απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» 

στα πλαίσια του έργου  

«ICE: Innovation Culture and Creativity for a 
new Economy»  

με ακρωνύμιο «ICE»  

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β ’  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» (Καινοτομία, 
Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομία) υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 
στρατηγικής πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-
2013, τον Μάιο του 2013.  

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής, δημιουργικής και τουριστικής βιομηχανίας 
των Περιφερειών Απουλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων νήσων και Ηπείρου. Οι στρατηγικές 
Περιφερειακής Ανάπτυξης των προαναφερθέντων Περιφερειών μπορούν να ενσωματώσουν 
τους τομείς των πολιτιστικών, δημιουργικών και τουριστικών δραστηριοτήτων ενισχύοντας 
δίκτυα, υποδομές και δράσεις προωθώντας το γενικό όραμα του βιώσιμου τουρισμού. 

Οι δράσεις αποσκοπούν στη απελευθέρωση των τομέων του πολιτισμού, της δημιουργίας και 
του τουρισμού από την κρατική ή δημόσια χρηματοδότηση και να αναπτυχθούν συνέργιες 
μεταξύ φορέων για την ανάπτυξη ενός πραγματικού ανταγωνιστικού τομέα στις περιοχές 
παρέμβασης του έργου. 

Βασικοί σκοποί του έργου είναι: 

1. Καθορισμός των κύριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κληρονομιάς, ώστε να 
αποτελέσουν πόλο έλξης για το κοινό και τους τουρίστες.  

2. Ενίσχυση των πολιτιστικών, δημιουργικών και τουριστικών βιομηχανιών, αξιοποιώντας μια 
στρατηγική ανάλυση και βελτιώνοντας λειτουργικά τις διάφορες δραστηριότητες και δομές για 
την παροχή βελτιωμένων πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών. 

3. Ενίσχυση της δυνατότητας και δυναμικής του τουρισμού, πολιτισμού και δημιουργίας  

4. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τομέων αυτών. 

Οι εταίροι του έργου είναι : 

• Η Περιφέρεια της Απουλίας (Apulia Region) – επικεφαλής εταίρος 

• H Κοινοπραξία Δημόσιων Θεάτρων Απουλίας (Public Apulian Theatre Consortium) 

• Η Επιτροπή Κινηματογράφου Απουλίας (Apulia Film Commission) 

• H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας 

• Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

• Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

• Η Περιφέρεια Ηπείρου 

• Το ΤΕΙ Ηπείρου 

• Το ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας. 

Το έργο ICE έχει δομηθεί σε έξι (5) πακέτα εργασίας τα οποία απαριθμούνται ως ακολούθως: 

• Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και Συντονισμός 

• Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία και Δημοσιότητα 

• Πακέτο Εργασίας 3: Ανάλυση του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργίας 
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• Πακέτο Εργασίας 4: Ενίσχυση του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργίας 

• Πακέτο Εργασίας 5: Θετικά στοιχεία του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και 
Δημιουργίας 

• Πακέτο Εργασίας 6: Αξία του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και Δημιουργίας 

Το πακέτο εργασίας 2 αποτελεί τον «κορμό» των προωθητικών δράσεων του έργου. 
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η οργάνωση εκδήλωσης, η παραγωγή 
προωθητικού υλικού, η δημιουργία ενός προωθητικού βίντεο (tv spot) και η δημοσιότητα 
στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, στα πλαίσια του έργου I.C.E. - Innovation Culture 
and Creativity for a new Economy. Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Η οργάνωση εκδήλωσης αφορά τη διοργάνωση μιας προωθητικής εκδήλωσης για το 
ευρύ κοινό, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του έργου I.C.E. H 
προωθητική εκδήλωση θα πλαισιωθεί και από μια συνέντευξη τύπου, στην οποία, οι εταίροι 
του έργου θα αναφερθούν στο έργο και στις δράσεις του. 

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και σε κατάλληλα επιλεγμένο χώρο και 
χρόνο με στόχο την προσέλκυση μέγιστου αριθμού ατόμων. Ο χρόνος θα επιλεγεί σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων δράσεων του έργου και σε συνεργασία με την ομάδα 
υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. 

Β. Η παραγωγή και προμήθεια προωθητικού υλικού που θα καλύψει τις προωθητικές 
ενέργειες του εν λόγω έργου I.C.E. - Innovation Culture and Creativity for a new Economy. 
Συγκεκριμένα το προωθητικό υλικό αφορά: 

1. 2 Banners 
2. 1 έντυπο σε 3.000 τμχ 
3. 1 αφίσα σε 100 τμχ 
4. 2 backpanels 
5. 300 USB memory sticks 
6. 300 σημειωματάρια 
7. 300 κομπιουτεράκια γραφείου με ενσωματωμένα στυλό 
8. 300 Τσάντες Συνεδρίου 
9. 300 Ντοσιέ Συνεδρίου 
10. 100 Πίνακες σε καμβά 

Γ. Η παραγωγή ενός (1) Προωθητικού βίντεο για τις ανάγκες του έργου. Το βίντεο θα 
αποτελέσει εργαλείο για την προώθηση των δράσεων του έργου I.C.E στη Δυτική Ελλάδα.  

Δ. Δημοσιότητα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ο ανάδοχος θα αναλάβει το 

σχεδιασμό και την καταχώρηση 5 ανακοινώσεων (x2), που θα αφορούν το έργο I.C.E. 

και τις δράσεις του, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία ώστε να 

συμβάλει στην βέλτιστη διαχείριση και υλοποίηση του πακέτου εργασίας 2 και γενικότερα 

στην πρόσφορη και αποδοτική υλοποίηση του έργου. 

Στην προσπάθειά του αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να συνεργαστεί αποτελεσματικά με 

τον Συντονιστή του έργου και τον Τεχνικό Υπεύθυνο αυτού του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
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Τόπος παροχής των υπηρεσιών – προμηθειών (παραλαβής των παραδοτέων) ορίζεται η έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΤΑ-ΠΔΕ, Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, 
Πάτρα). Δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου σε συναντήσεις 
των εταίρων και στην περιοχή αναφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:  
 
Όλα τα πακέτα εργασίας του έργου ICE είναι στην παρούσα φάση ενεργά και λήγουν 
ταυτόχρονα με την καταληκτική ημερομηνία του έργου (30/9/2015).  
 
Ο Χρόνος υλοποίησης του έργου αρχίζει από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και διαρκεί 
μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι 30/9/2015. Το αντικείμενο του έργου παρακολουθείται, 
πιστοποιείται και παραλαμβάνεται από αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας µε πρωτόκολλο 
παραλαβής. 

Το αντικείμενο του έργου θα παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή τμηματικά σύμφωνα με 
το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:  

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου 

ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΕΣ (από την υπογραφή 
σύμβασης) 

Αρ. Τίτλος 1 2 3 4 

Α Εκδήλωση     

Β Παραγωγή και προμήθεια 
προωθητικού υλικού 

    

Γ Προωθητικό Βίντεο     

Δ Δημοσιότητα σε έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο 

    

Οι ακριβείς ημερομηνίες της τμηματικής παραλαβής του έργου θα καθορισθούν στη σχετική 
σύμβαση. 
 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.1. Οργάνωση Εκδήλωσης 

Η οργάνωση εκδήλωσης αφορά στη διοργάνωση μιας προωθητικής εκδήλωσης για το ευρύ 
κοινό, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις του έργου I.C.E. H προωθητική 
εκδήλωση θα πλαισιωθεί και από μια συνέντευξη τύπου, στην οποία, οι εταίροι του έργου θα 
αναφερθούν στο έργο και στις δράσεις του. 

Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και σε κατάλληλα επιλεγμένο χώρο και 
χρόνο με στόχο την προσέλκυση μέγιστου αριθμού ατόμων. Ο χρόνος θα επιλεγεί σύμφωνα 
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με το χρονοδιάγραμμα των υπολοίπων δράσεων του έργου και σε συνεργασία με την ομάδα 
υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. 

Η Αίθουσα διοργάνωσης θα πρέπει να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 50 ατόμων, με 
κατάλληλο εξοπλισμό για παρουσιάσεις, μικροφωνική εγκατάσταση και ασύρματο μικρόφωνο, 
πάνελ ομιλητών, βίντεο προβολέα, πανί προβολής, φορητό υπολογιστή και ασύρματο 
internet. 

Παροχή Διερμηνείας σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Ιταλικά 

Εκτιμώμενος Αριθμός Ατόμων Συμμετοχής: 50 

Παροχή τουλάχιστον δύο coffee breaks για 50 άτομα. 

Παροχή γραμματειακής υποστήριξης: ΝΑΙ 

Τήρηση Πρακτικών: ΝΑΙ 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα παρασχεθεί ελαφρύ γεύμα για 50 άτομα. 

Η οργάνωση της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες 
γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 

3.2. Banner  

Πρόκειται για δύο banner διαστάσεων 200Χ100cm με ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ και 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ. Τα banners θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τις 
οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 
2007–2013. 

3.3. Έντυπο  

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει προωθητικό έντυπο που θα αφορά το έργο I.C.E. 
Το έντυπο θα έχει τις εξής προδιαγραφές: Α4 ΤΡΙΠΤΥΧΟ 300GR VELVET 4ΧΡΩΜ. Ο αριθμός 
των αντιτύπων θα είναι 3.000 τεμάχια. Τα έντυπα θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, 
του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 
και σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 

3.4. Αφίσα  

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει προωθητική αφίσα που θα αφορά το έργο I.C.E. 
Η αφίσα θα έχει τις εξής προδιαγραφές: ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50Χ70cm VELVET 100GR 4ΧΡΩΜ. Ο 
αριθμός των αντιτύπων θα είναι 100 τεμάχια. Οι αφίσες θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή και σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 
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3.5. Backpanel  

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει δύο backpanels για χρήση στις προωθητικές 
ενέργειες του έργου και τοποθέτησή τους πίσω από τα πάνελ των ομιλητών. 

Τα backpanels θα είναι διαστάσεων 400Χ220cm και θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή και σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 

3.6. USB Memory Sticks 

O ανάδοχος θα προμηθεύσει 300 USB Memory Sticks χωρητικότητας 4 GB. Τα USB θα είναι 
εκτυπωμένα και στις δύο όψεις. Τα USB θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του 
Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και 
σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 

3.7. Σημειωματάριο 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει 300 σημειωματάρια διαστάσεων 14,5Χ20,5cm. Ο αριθμός 
σελίδων θα είναι 368 και το εξώφυλλο θα είναι ΧΑΡΤΙ 60ΓΡ ELASTIC FLAT EΞΩΦΥΛΛΟΥ. Τα 
σημειωματάρια θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος και άλλες 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–
2013. 

3.8. Κομπιουτεράκι γραφείου με ενσωματωμένο στυλό 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει 300 κομπιουτεράκια γραφείου με ενσωματωμένα στυλό. Τα εν 
λόγω κομπιουτεράκια θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος και 
άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τις 
οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 
2007–2013. 

3.9. Τσάντες Συνεδρίου 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει 300 Τσάντες Συνεδρίου ώμου, πολλαπλών θηκών με φερμουάρ 
διαστάσεων τουλάχιστον 28 x 36 εκ., τυπωμένες σε 4χρωμία. Οι εν λόγω Τσάντες Συνεδρίου 
θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που 
θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες 
γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 

3.10. Ντοσιέ Συνεδρίων 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει 300 Ντοσιέ Συνεδρίων με φερμουάρ και δερματίνη διαστάσεις 34 
x 24,5 εκ. τυπωμένα. Τα εν λόγω Ντοσιέ Συνεδρίων θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 
αρχή και σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 
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3.11. Πίνακες σε Καμβά 

Ο ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα προμηθεύσει 100 πίνακες σε καμβά. Οι πίνακες θα 
απεικονίζουν φωτογραφίες από την περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα 
σχετίζονται με τους στόχους του έργου I.C.E. Το περιεχόμενο των πινάκων σε καμβά θα είναι 
ενιαίο για όλα τα αντίτυπα και το περιεχόμενο που θα επιλεγεί θα γίνει σε συνεργασία με την 
αναθέτουσα αρχή. 

Οι εν λόγω Πίνακες σε Καμβά θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τις 
οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 
2007–2013. 

3.12. Προωθητικό βίντεο 

Ο ανάδοχος θα υλοποιήσει και ένα προωθητικό βίντεο, το οποίο να μπορεί να προβληθεί σε 
τηλεοπτικούς σταθμούς για αναπαραγωγή, σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και για χρήση σε 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (youtube, facebook, κ.λπ.). Επίσης το εν λόγω βίντεο να μπορεί 
να προβληθεί και σε DVD player. 

Το περιεχόμενο του βίντεο θα προβάλει τη Δυτική Ελλάδα, σε συνάφεια με το θεματικό 
αντικείμενο του έργου I.C.E. Το βίντεο θα προβάλει εικόνες της Δυτικής Ελλάδας, και θα 
υπάρχει μουσική επένδυση και αφήγηση στα ελληνικά. Το βίντεο θα έχει υπότιτλους στα 
Αγγλικά και στα Ιταλικά, με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη σε περίπτωση χρήσης του σε 
DVD Player. 

Η διάρκεια του βίντεο θα πρέπει να είναι 5 λεπτά και η ανάλυση εικόνας να είναι 1280 x 720 
pixels. Το εν λόγω βίντεο θα εμπεριέχει και τα σχετικά λογότυπα του Έργου, του 
Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και 
σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 

3.13. Δημοσιότητα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συγγραφή και δημοσίευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεων αντίστοιχα, σχετιζόμενες με το έργο I.C.E και τις δράσεις του. 
Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων θα συμφωνηθεί με την ομάδα έργου του I.C.E. της 
αναθέτουσας αρχής. Οι δημοσιεύσεις θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του 
Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή και 
σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013. 

Θα πρέπει να επιλεγούν τουλάχιστον δύο διαφορετικά μέσα του έντυπου και τουλάχιστον δύο 
διαφορετικά μέσα του ηλεκτρονικού τύπου. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Χωρητικότητα αίθουσας: 50 άτομα ΝΑΙ  

Εξοπλισμός αίθουσας: μικροφωνική εγκατάσταση και ασύρματο 
μικρόφωνο, πάνελ ομιλητών, βίντεο προβολέα, πανί προβολής, φορητό 
υπολογιστή και ασύρματο internet 

ΝΑΙ  

Παροχή Διερμηνείας σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Ιταλικά ΝΑΙ  

Παροχή τουλάχιστον δύο coffee breaks για 50 άτομα. ΝΑΙ  

Παροχή γραμματειακής υποστήριξης ΝΑΙ  

Τήρηση πρακτικών ΝΑΙ  

Ελαφρύ γεύμα για 50 άτομα ΝΑΙ  

1 
Οργάνωση 
Εκδήλωσης 

1 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Διαστάσεις 200Χ100cm ΝΑΙ  

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ και ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΝΑΙ  

Τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος και άλλες 
πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  2 Banner 2 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

3 Έντυπο 3000 Α4 ΤΡΙΠΤΥΧΟ 300GR VELVET 4ΧΡΩΜ. ΝΑΙ  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τα έντυπα θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ  

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50Χ70cm VELVET 100GR 4ΧΡΩΜ.  ΝΑΙ  

Οι αφίσες θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ  
4 Αφίσα 100 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Τα backpanels θα είναι διαστάσεων 400Χ220cm  ΝΑΙ  

Τα backpanels θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του 
Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

5 Backpanel 2 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Χωρητικότητα 4 GB.  ΝΑΙ  

Τα USB θα είναι εκτυπωμένα και στις δύο όψεις. ΝΑΙ  

6 USB Memory 
Sticks 

300 

Τα USB θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος και 
άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  
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Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Διαστάσεις 14,5Χ20,5cm.  ΝΑΙ  

Αριθμός σελίδων: τουλάχιστον 368  ΝΑΙ  

Εξώφυλλο: ΧΑΡΤΙ 60ΓΡ ELASTIC FLAT EΞΩΦΥΛΛΟΥ. ΝΑΙ  

Τα σημειωματάρια θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, του 
Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  
7 

Σημειωματάρ
ιο 

300 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Τύπος συσκευασίας: κουτί που ανοιγοκλείνει ΝΑΙ  

Διαστάσεις: 11 x 3,5 εκ. ΝΑΙ  

Περιγραφή: Στο εσωτερικό του κουτιού περιέχεται στην μία πλευρά 
κομπιουτεράκι (calculator) και στην άλλη πλευρά στυλό που ανοιγοκλείνει 
με μηχανισμό (χωρίς καπάκι). 

ΝΑΙ  

Τα εν λόγω κομπιουτεράκια θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, 
του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

8 

Κομπιουτερά
κι γραφείου 
με 
ενσωματωμέ
νο στυλό 

300 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  
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Υλικό: ύφασμα ΝΑΙ  

Διαστάσεις: 28 x 36 εκ. ΝΑΙ  

Τύπος κλεισίματος: φερμουάρ ΝΑΙ  

Θήκες: πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές ΝΑΙ  

Τύπωμα: 4χρωμία. ΝΑΙ  

Οι εν λόγω Τσάντες Συνεδρίου θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, 
του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

9 
Τσάντες 
Συνεδρίου 

300 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Υλικό: δερματίνη ΝΑΙ  

Κλείσιμο: φερμουάρ ΝΑΙ  

Εσωτερική διαρρύθμιση: Πολλαπλές θήκες για Α4 σελίδες, επαγγελματικές 
κάρτες, μπλοκ, κλπ. 

ΝΑΙ  

Τα εν λόγω Ντοσιέ Συνεδρίων θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, 
του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  
10 

Ντοσιέ 
Συνεδρίων 

300 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

11 Πίνακες σε 100 Υλικό κατασκευής: καμβάς ΝΑΙ  
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Διαστάσεις καμβά: 40 x 60 εκ. ΝΑΙ  

Πλαίσιο: Κορνίζα ΝΑΙ  

Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο, με κατάλληλο μηχανισμό. ΝΑΙ  

Περιγραφή περιεχομένου: Οι πίνακες θα απεικονίζουν φωτογραφίες από 
την περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα σχετίζονται με τους 
στόχους του έργου I.C.E. Το περιεχόμενο των πινάκων σε καμβά θα είναι 
ενιαίο για όλα τα αντίτυπα και το περιεχόμενο που θα επιλεγεί θα γίνει σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

Οι εν λόγω Πίνακες σε Καμβά θα φέρουν τυπωμένα λογότυπα του Έργου, 
του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

καμβά 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Το περιεχόμενο του βίντεο θα προβάλει τη Δυτική Ελλάδα, σε συνάφεια με 
το θεματικό αντικείμενο του έργου I.C.E. Το βίντεο θα προβάλει εικόνες 
της Δυτικής Ελλάδας και ότι άλλο συμφωνηθεί από κοινού με την ομάδα 
υλοποίησης του έργου. 

ΝΑΙ  

Χρονική Διάρκεια 5 λεπτά ΝΑΙ  

Χρήση: για αναπαραγωγή μέσα από το διαδίκτυο και σε DVD player ΝΑΙ  

Αφήγηση στα Ελληνικά ΝΑΙ  

12 
Προωθητικό 
βίντεο 

1 

Να υπάρχει μουσική επένδυση ΝΑΙ  
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Υπότιτλοι: Αγγλικά και Ιταλικά, με δυνατότητα επιλογής από το χρήστη 
στην περίπτωση του DVD Player 

ΝΑΙ  

Ανάλυση Εικόνας: 1280 x 720 pixels ΝΑΙ  

Το βίντεο θα εμπεριέχει στην αρχή ή στο τέλος ή και στα δύο χρονικά 
σημεία λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  

Οι καταχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε έντυπα (5 καταχωρήσεις, 
τουλάχιστον 2 διαφορετικά μέσα) και ηλεκτρονικά μέσα (5 καταχωρήσεις, 
τουλάχιστον 2 διαφορετικά μέσα) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

ΝΑΙ  

Το περιεχόμενο θα συνδιαμορφωθεί με την ομάδα υλοποίησης του έργου 
I.C.E. από την αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

Οι καταχωρήσεις θα περιέχουν λογότυπα του Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

ΝΑΙ  

13 

Δημοσιότητα 
σε έντυπο 
και 
ηλεκτρονικό 
τύπο 

10 (5x2) 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013 

ΝΑΙ  
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» 

στα πλαίσια του έργου  

«ICE: Innovation Culture and Creativity for a 
new Economy»  

με ακρωνύμιο «ICE»  

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος 

θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Που αφορά στο έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» στα πλαίσια του 

έργου «Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E» με 
ακρωνύμιο «I.C.E.» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 
2007-2013. 
 
ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ 

Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος για «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και 
Διάχυσης» στα πλαίσια του έργου «Innovation Culture and Creativity for a new Economy – 
I.C.E» με ακρωνύμιο «ICE» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 
 
Σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα είδη για την οργάνωση εκδήλωσης, παραγωγή 
προωθητικού υλικού, δημιουργία ενός προωθητικού βίντεο (tv spot) και δημοσιότητα στον 
τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο όπως αυτές περιγράφονται στo άρθρο 2 των Γενικών 
Όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  με τους κατωτέρω οικονομικούς 
όρους. 
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ 

ΦΠΑ (€) 
(Ποσοστό 
και ποσό) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

1 Οργάνωση 
Εκδήλωσης 

1     

2 Banner 2     

3 Έντυπο 3000     

4 Αφίσα 100     

5 Backpanel 2     

6 USB Memory 
Sticks 

300     

7 Σημειωματάριο 300     

8 Κομπιουτεράκι 
γραφείου με 
ενσωματωμένο 

300     
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στυλό 

9 Τσάντες 
συνεδρίων 

300     

10 Ντοσιέ 
συνεδρίων 

300     

11 Πίνακες σε 
καμβά 

100     

12 Προωθητικό 
βίντεο 

1     

13 Δημοσιότητα σε 
έντυπο και 
ηλεκτρονικό 
τύπο. 
Καταχωρήσεις 
σε έντυπο και 
ηλεκτρονικό 
τύπο 

10 

    

 ΣΥΝΟΛΟ (Αριθμητικώς)    

 
Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ...................................................... 
 
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 
Ιδιότητα: 
Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX,  
Email: 

Ο προσφέρων 
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 
 

15PROC002815079 2015-06-02

ΑΔΑ: 7ΣΞΕΟΡΕΒ-3ΥΤ



52 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και Διάχυσης» 

στα πλαίσια του έργου  

«ICE: Innovation Culture and Creativity for a 
new Economy»  

με ακρωνύμιο «ICE»  

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο 
πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

       

  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 

Στην Πάτρα σήμερα ……………………. ημέρα ……………., στην έδρα του ΠΤΑ-ΠΔΕ μεταξύ:  

 

Αφενός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και επί της οδού 

Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα , δυνάμει  

α) του Νόμου 2218/94 (ΦΕΚ 90/13.6.1994), άρθρ. 54, που αφορά στη Διοίκηση των 

Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης στα Όργανα και στις αρμοδιότητες αυτών (όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/95 άρθρ. 12 παρ. 10 και με τον Ν. 2503/97 άρθρ. 4 

παρ. 3) 

β) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

και το οποίο στο εξής θα καλείται «Εργοδότης» και 

Αφετέρου του «………………………..», η οποία εδρεύει στην ……………………………. με ΑΦΜ 

…………………, ….. Δ.Ο.Υ. ………………., όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. 

……………………….. (ονοματεπώνυμο – ιδιότητα), καλούμενου εφεξής για λόγους 

συντομίας «Ανάδοχος». 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου 
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

53 

 

4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  
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5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και 
ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247/Α/1995) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
(ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10). 

6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα 
τέλη χαρτοσήμου» 

7. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών» 

8. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» 
9. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
10. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43), σχετικά με την 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

12. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005). 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-
2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 
86/Α/11-4-2012). 

14. Την υπ. αρ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.3.2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία’» (ΦΕΚ 
415/12-04-2010 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό 38411/ΕΥΘΥ 
1836 του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2285/13-10-
2011 τεύχος Β’). 

15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου «I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a 
new Economy (Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομία) του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013”. 

16. Την υπ’ αρ. I5.11.02/31.10.2013 χρηματοδοτική σύμβαση (subsidy contract) μεταξύ του 
επικεφαλής εταίρου του προγράμματος και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη 
Θεσσαλονίκη, ως Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία. 

17. Την από 01.10.2013 συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership  Agreement) μεταξύ 
και των εταίρων του προγράμματος. 

18. Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής  Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία  2007-2013. 

19. Την υπ. αριθ. 739/31-3-2015 Απόφαση Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΑΔΑ: Ω2ΗΙΟΡΕΒ-35Λ). 

20. Την υπ. αριθ. 361/16-2-2015 Απόφαση Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί 
συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ενστάσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΨΞ3ΔΟΡΕΒ-6Ψ3) 
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21. Την υπ. αριθ. 40/2014 (με ΑΔΑ ΒΙΞ67Λ6-4ΞΦ) Απόφαση της 5ης συνεδρίασης έτους 2014 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί ανάθεσης 
επίβλεψης και υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ του έργου με 
τίτλο “I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy («Καινοτομία, 
Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013”, με κωδικό έργου I5.11.02. 

22. Την υπ. αριθ. 27/15-04-2014 Απόφαση της 4ης /2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 
περί αποδοχής της ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας της επίβλεψης και υλοποίησης των πακέτων εργασίας 1 και 2 του 
εγκριθέντος ευρωπαϊκού έργου “I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new 
Economy («Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μια νέα Οικονομίας) για 
λογαριασμό της ΠΔΕ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – 
Ιταλία 2007 – 2013” (με ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΕΒ-ΣΑ7). 

23. Τον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 61.01.00.1417. 

24. Τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – 
Ιταλία 2007 – 2013 “I.C.E: Innovation, Culture and Creativity for a new Economy ”, με 
κωδικό έργου I5.11.02 και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπανών “external expertise and 
services”.  

25. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΤΑ/ΠΔΕ 337/11-02-2015 αίτημα του Συντονιστή του Έργου ICE με το 
υπ’ αριθ. 41707/360/10-02-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της ΠΔΕ. 

26. Το υπ’ αρ. 1099/14-05-2015 ΠΤΑ/ΠΔΕ πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 15REQ002774478) 
27. Την υπ’ αριθμό  1169/25-5-2015 (ΑΔΑM: 15REQ002805053) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης 

Πίστωσης. 

28. Την υπ. αριθ.                Απόφαση Προκήρυξης του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ 
(ΑΔΑΜ:                          ) 

29. Την υπ’ αριθμό                προσφορά του ………………………………. 
30. Την υπ’ αριθμό Απόφαση κατακύρωσης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ 

(ΑΔΑΜ:                       ) 
31. Τον υπ’ αριθμό           Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα. 
 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  Ο Ρ Ο Ι 

 

Άρθρο 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής και 

Διάχυσης» του αναθέτοντος στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου ICE”, 

όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και στην προσφορά του 

αναδόχου.  
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Πιο συγκεκριμένα η προαναφερθείσα παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών θα 

περιλαμβάνει τις εξής ειδικευμένες υπηρεσίες/παραδοτέα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Χωρητικότητα αίθουσας: 
50 άτομα 

Εξοπλισμός αίθουσας: 
μικροφωνική εγκατάσταση 
και ασύρματο μικρόφωνο, 
πάνελ ομιλητών, βίντεο 
προβολέα, πανί προβολής, 
φορητό υπολογιστή και 
ασύρματο internet 

Παροχή Διερμηνείας σε 
δύο γλώσσες Ελληνικά και 
Ιταλικά 

Παροχή τουλάχιστον δύο 
coffee breaks για 50 
άτομα. 

Παροχή γραμματειακής 
υποστήριξης 

Τήρηση πρακτικών 

Ελαφρύ γεύμα για 50 
άτομα 

1 
Οργάνωση 
Εκδήλωσης 

1 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 

Διαστάσεις 200Χ100cm 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ και 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

2 Banner 2 

Τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Α4 ΤΡΙΠΤΥΧΟ 300GR 
VELVET 4ΧΡΩΜ. 

Τα έντυπα θα φέρουν 
τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή 

3 Έντυπο 3000 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 50Χ70cm 
VELVET 100GR 4ΧΡΩΜ.  

Οι αφίσες θα φέρουν 
τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή 

4 Αφίσα 100 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 

5 Backpanel 2 
Τα backpanels θα είναι 
διαστάσεων 400Χ220cm  

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Τα backpanels θα φέρουν 
τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

…………. 

Χωρητικότητα 4 GB.  

Τα USB θα είναι 
εκτυπωμένα και στις δύο 
όψεις. 

Τα USB θα φέρουν 
τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

6 
USB Memory 
Sticks 

300 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 

Διαστάσεις 14,5Χ20,5cm.  

Αριθμός σελίδων: 
τουλάχιστον 368  

7 Σημειωματάριο 300 

Εξώφυλλο: ΧΑΡΤΙ 60ΓΡ 
ELASTIC FLAT 
EΞΩΦΥΛΛΟΥ. 

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Τα σημειωματάρια θα 
φέρουν τυπωμένα 
λογότυπα του Έργου, του 
Προγράμματος και άλλες 
πληροφορίες που θα 
παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Τύπος συσκευασίας: κουτί 
που ανοιγοκλείνει 

Διαστάσεις: 11 x 3,5 εκ. 

Περιγραφή: Στο εσωτερικό 
του κουτιού περιέχεται 
στην μία πλευρά 
κομπιουτεράκι (calculator) 
και στην άλλη πλευρά 
στυλό που ανοιγοκλείνει 
με μηχανισμό (χωρίς 
καπάκι). 

Τα εν λόγω 
κομπιουτεράκια θα 
φέρουν τυπωμένα 
λογότυπα του Έργου, του 
Προγράμματος και άλλες 
πληροφορίες που θα 
παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

8 

Κομπιουτεράκι 
γραφείου με 
ενσωματωμένο 
στυλό 

300 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 

9 Τσάντες 300 Υλικό: ύφασμα Ολοκλήρωση 

15PROC002815079 2015-06-02

ΑΔΑ: 7ΣΞΕΟΡΕΒ-3ΥΤ



60 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Διαστάσεις: 28 x 36 εκ. 

Τύπος κλεισίματος: 
φερμουάρ 

Θήκες: πολλαπλές 
εσωτερικές και εξωτερικές 

Τύπωμα: 4χρωμία. 

Οι εν λόγω Τσάντες 
Συνεδρίου θα φέρουν 
τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

Συνεδρίου 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

παραδοτέου: 

…………. 

Υλικό: δερματίνη 

Κλείσιμο: φερμουάρ 

Εσωτερική διαρρύθμιση: 
Πολλαπλές θήκες για Α4 
σελίδες, επαγγελματικές 
κάρτες, μπλοκ, κλπ. 

Τα εν λόγω Ντοσιέ 
Συνεδρίων θα φέρουν 
τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

10 
Ντοσιέ 
Συνεδρίων 

300 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Υλικό κατασκευής: καμβάς 

Διαστάσεις καμβά: 40 x 60 
εκ. 

Πλαίσιο: Κορνίζα 

Δυνατότητα τοποθέτησης 
σε τοίχο, με κατάλληλο 
μηχανισμό. 

Περιγραφή περιεχομένου: 
Οι πίνακες θα απεικονίζουν 
φωτογραφίες από την 
περιοχή της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και θα 
σχετίζονται με τους 
στόχους του έργου I.C.E. 
Το περιεχόμενο των 
πινάκων σε καμβά θα είναι 
ενιαίο για όλα τα αντίτυπα 
και το περιεχόμενο που θα 
επιλεγεί θα γίνει σε 
συνεργασία με την 
αναθέτουσα αρχή. 

Οι εν λόγω Πίνακες σε 
Καμβά θα φέρουν 
τυπωμένα λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

11 
Πίνακες σε 
καμβά 

100 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 

15PROC002815079 2015-06-02

ΑΔΑ: 7ΣΞΕΟΡΕΒ-3ΥΤ



62 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Το περιεχόμενο του βίντεο 
θα προβάλει τη Δυτική 
Ελλάδα, σε συνάφεια με το 
θεματικό αντικείμενο του 
έργου I.C.E. Το βίντεο θα 
προβάλει εικόνες της 
Δυτικής Ελλάδας και ότι 
άλλο συμφωνηθεί από 
κοινού με την ομάδα 
υλοποίησης του έργου. 

Χρονική Διάρκεια 5 λεπτά 

Χρήση: για αναπαραγωγή 
μέσα από το διαδίκτυο και 
σε DVD player 

Αφήγηση στα Ελληνικά 

Να υπάρχει μουσική 
επένδυση 

Υπότιτλοι: Αγγλικά και 
Ιταλικά, με δυνατότητα 
επιλογής από το χρήστη 
στην περίπτωση του DVD 
Player 

Ανάλυση Εικόνας: 1280 x 
720 pixels 

Το βίντεο θα εμπεριέχει 
στην αρχή ή στο τέλος ή 
και στα δύο χρονικά 
σημεία λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

12 
Προωθητικό 
βίντεο 

1 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ημ/νίες 

Παράδοσης 

Οι καταχωρήσεις θα 
πραγματοποιηθούν σε 
έντυπα (5 καταχωρήσεις, 
τουλάχιστον 2 
διαφορετικά μέσα) και 
ηλεκτρονικά μέσα (5 
καταχωρήσεις, 
τουλάχιστον 2 
διαφορετικά μέσα) της 
Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

Το περιεχόμενο θα 
συνδιαμορφωθεί με την 
ομάδα υλοποίησης του 
έργου I.C.E. από την 
αναθέτουσα αρχή. 

Οι καταχωρήσεις θα 
περιέχουν λογότυπα του 
Έργου, του Προγράμματος 
και άλλες πληροφορίες 
που θα παρασχεθούν από 
την αναθέτουσα αρχή. 

13 

Δημοσιότητα σε 
έντυπο και 
ηλεκτρονικό 
τύπο 

10 (5x2) 

Σύμφωνα με τις οδηγίες – 
κατευθυντήριες γραμμές 
του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα–Ιταλία 2007–2013

Ολοκλήρωση 
παραδοτέου: 

…………. 

 

Οι ημερομηνίες παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων δύνανται να παρατείνονται  κατόπιν 
εγγράφου αιτήματος του αναδόχου και της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του άρθρου 5 της παρούσης ή κατόπιν αναγκών του έργου 
ΙCE (π.χ. αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των παραδοτέων). 

 

 

Άρθρο 2ο  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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2.1. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ως υπεύθυνος υλοποίησης του Έργου 

ορίζεται ο …………………………………………………  

2.2. Ο ανωτέρω Υπεύθυνος Έργου ευθύνεται για την ομαλή υλοποίηση του ανωτέρω 

Έργου. 

2.3. Σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος του έργου οφείλει να καταβάλλει όλες τις 

απαραίτητες προσπάθειες για την αποπεράτωση της προγραμματισμένης εργασίας, 

καθώς και για την τήρηση του χρόνου παραδόσεως, εφόσον τηρηθούν οι όροι από 

πλευράς των συμβαλλομένων. 

 

Άρθρο 3ο  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ανάθεσης έργου ορίζεται για το χρονικό διάστημα 

από την υπογραφή της και έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου ICE. Σε περίπτωση παρατάσεως του Έργου, θα παρατείνεται 

αντίστοιχα η ημερομηνία λήξης της σύμβασης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την 

οικονομική επέκταση αυτής, κατόπιν της έγκαιρης ενημέρωσης από την πλευρά του 

Εργοδότη.  

 

 

Άρθρο 4ο  

ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.1 Το  Συμβατικό «Τίμημα» (καλούμενο εφεξής Τίμημα) για την συνολική εκτέλεση του 

Έργου από τον Ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των: ………………….. (αριθμητικώς 

και ολογράφως) πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ.  

4.2 Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου ICE – INTERREG 

GREECE – ITALY 2007-2013 και συγκεκριμένα την επιλέξιμη κατηγορία δαπανών 

“External Expertise & Services” και πιστώνεται από τον K.A. ………………. του 

ΠΤΑ/ΠΔΕ. 

4.3.  Ο Ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή 

υπηρεσιών, την παρακράτηση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011. 

καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση, η οποία κατά 

Νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

4.4.    Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού της αμοιβής θα γίνει σταδιακά και ανάλογα 

με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των 

υπηρεσιών/παραδοτέων. 
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Στο τέλος της κάθε υπηρεσίας θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 

από την αντίστοιχη Επιτροπή που ρητώς αναφέρεται στο Άρθρο 5 της παρούσας. Με την 

ολοκλήρωση της τελευταίας υπηρεσίας συντάσσεται το Τελικό (Οριστικό) Πρωτόκολλο Ποιοτικής και 

Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου. 

Για την καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού της αμοιβής θα εκδοθεί το σχετικό παραστατικό από 

τον Ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει στον Εργοδότη τα απαιτούμενα για την πληρωμή 

δικαιολογητικά. 

Στο «τίμημα» περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου του 

Αναδόχου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Εργοδότη έστω και εξ’ επιγενομένης αιτίας. 

 

Για τη υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης), ……………………………….. 

ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή 

………………….. σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 157 του N. 4281/2014. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 5ο  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ 

5.1  Ο έλεγχος για την καλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και η βεβαίωση για την ολοκλήρωση 

αυτών θα διενεργηθεί από ειδική Επιτροπή την Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής του 

Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία αποτελείται από τους: 

Α) Υπεύθυνοι Ποιοτικής Παραλαβής του Έργου   

…. 

Β) Υπεύθυνοι Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου  

 …. 

5.2  Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η ΕΠΠΕ ελέγχει την πρόοδο των εργασιών και 

υποβάλλει έγγραφες παρατηρήσεις και συμπληρώσεις στον Ανάδοχο. Η Επιτροπή, εάν κατά τη 

διενέργεια των ελέγχων της διαπιστώσει ότι οι εργασίες που εκτελούνται παρουσιάζουν ουσιώδεις 

παραλείψεις ή άλλα σοβαρά λάθη θα το επισημαίνει στον Ανάδοχο και θα του δίνει ταυτόχρονα 

σχετικές οδηγίες και υποδείξεις για τη διόρθωση και ολοκλήρωσή  τους, ο δε τελευταίος οφείλει να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις αυτές εντός διαστήματος 15 ημερών. Σε περίπτωση δε που η 
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Επιτροπή κρίνει ότι οι συνεργάτες του Αναδόχου δεν διαθέτουν τα προσόντα για την σωστή 

εκτέλεση των εργασιών, δικαιούται να απαιτήσει την αντικατάστασή τους με έξοδα του Αναδόχου.    

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, τους όρους της προσφοράς 

του και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη παραλαβής του έργου, 

αναφέροντας λεπτομερώς τους όρους και τους λόγους, της μη παραλαβής.  

5.3 Οριστική Παραλαβή του Έργου: Αφού εκτελεστεί και παραδοθεί το έργο ελέγχεται από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία εφόσον δεν διαπιστώσει ουσιώδεις 

παραλείψεις ή άλλα σοβαρά λάθη του συνόλου του έργου θα το βεβαιώσει σε πρακτικό που θα 

συντάξει και θα παραδώσει στον πρώτο συμβαλλόμενο, με αυτό δε τον τρόπο, συντελείται η 

ολοκλήρωση του Έργου.   

5.4 Παραδοτέο Έργο:   

Στο τέλος της κάθε υπηρεσίας ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα παραδίδει στον 

Εργοδότη τα πεπραγμένα των υπηρεσιών που παρείχε το διάστημα για το οποίο 

παραδίδει και αιτείται την πληρωμή, όπως αυτές αναφέρονται ρητά στο άρθρο 1 της 

παρούσας Σύμβασης. 

Τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται στον Εργοδότη σε έντυπη μορφή τριών (3) 

αντιτύπων καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD) και θα συνοδεύονται από το 

αντίστοιχο αποδεικτικό υλικό, όπως αυτό προδιαγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας.  

Όλα τα προαναφερόμενα παραδοτέα, θα ολοκληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη 
της ΕΠΠΕ όσον αφορά στην ποιότητα και ποσότητα του περιεχομένου. 

 

Άρθρο 6ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα 

με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους 

εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 

6.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται από την 

παρούσα σύμβαση και το Νόμο και σχετικά με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από αυτήν  που θα 

ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Ο Ανάδοχος 

θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν 

να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Εργοδότη. 

Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, υπευθυνότητες 

και ευθύνες που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εργοδότη. 
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6.3. Ο Ανάδοχος πέραν της υποχρέωσης εκτέλεσης του έργου, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, 

υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

οσάκις διαφοροποιηθούν οι συνθήκες ή το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

Η μη εναρμόνιση του Αναδόχου με τις υποχρεώσεις και τους όρους της παρούσας συνεπάγεται την 

προσωρινή ή την οριστική διακοπή της σύμβασης. 

 

Άρθρο 7ο  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

7.1. Ο Εργοδότης αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης και έως την ημερομηνία παράδοσης 

του έργου να παραδίδει στην Ανάδοχο πληροφοριακό υλικό εφόσον είναι διαθέσιμο σε αυτόν και 

μόνο σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του Έργου.  

7.2.  Ο Εργοδότης υποχρεούται όπως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να απαντάει σε 

εγγράφως κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα 

προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκτελέσει το Έργο, που περιγράφονται στο άρθρο 1 της 

παρούσας και αναφέρονται αποκλειστικά σε θέματα επιλογής/απόφασης εναλλακτικών λύσεων, που 

είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. 

 

Άρθρο 8ο  

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ/ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

8.1. Η κυριότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν παραμένει στους νόμιμους δικαιούχους. Με 

την οριστική παραλαβή του έργου, παραχωρείται από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη η κυριότητα και 

κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος  χρήσης του. 

8.2. Το σύνολο των παραδοτέων που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της παρούσας, θα αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του Εργοδότη, ο οποίος θα έχει το πλήρες δικαίωμα 

εκμετάλλευσής τους, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον 

Ανάδοχο στον Εργοδότη, με την αποδοχή του παραδοτέου. 

8.3.  Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Εργοδότη. 

 

 

Άρθρο 9ο  
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ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράληψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεών του, αν η παράληψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, και εφόσον τηρηθεί η 

προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

Άρθρο 10ο  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Κανένα μέρος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της, ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση του άλλου. 

 

Άρθρο 11ο  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ ΕΥΘΥΝΗ 

11.1. Ο Εργοδότης, δύναται μετά από εισήγηση της ΕΠΠΕ να καταγγείλει καθ’ οποιονδήποτε χρόνο 

την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος, υπαίτια, παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές της 

υποχρεώσεις, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών και δεν άρει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την ΕΠΠΕ. 

11.2.  Ο Εργοδότης δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη 

υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

11.3.  Σε περίπτωση, που ο Εργοδότης καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο 

Εργοδότης δύναται να αναθέσει σε άλλον την εκτέλεση του Έργου αυτού, όπως περιγράφεται στις 

διατάξεις της παρούσας σύμβασης, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης 

του Έργου καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου Αναδόχου. 

11.4.  Η καταγγελία της σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 

προϋπήρχαν της καταγγελίας  και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από τη σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν 

την καταγγελία. 

Άρθρο 12ο  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών, σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Πατρών. 
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Άρθρο 13ο  

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την οριστική συμφωνία μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών, 

που αποδέχονται ότι μετά την υπογραφή της κανένα άλλο, πλην της σύμβασης, κείμενο, έγγραφο ή 

στοιχείο δεν θα έχει οποιαδήποτε ισχύ και δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των 

όρων της σύμβασης. Για θέματα, που δεν ρυθμίζονται ρητώς από την παρούσα σύμβαση ή 

ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής θα λαμβάνονται υπόψη κατά 

σειρά οι σχετικές διατάξεις του νομικού πλαισίου που διέπει την παρούσα και την οικονομική 

προσφορά του Αναδόχου. 

 

 Άρθρο 14ο  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και εκφράζουν τη 

θέλησή τους. Τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα ισχύει μόνο αν γίνει εγγράφως και με 

τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών. 

Η σύμβαση αυτή αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

υπογράφεται σε τρία (3) όμοια, ισότιμα πρωτότυπα, από τα οποία παίρνει ένα ο κάθε 

συμβαλλόμενος και το τρίτο συνοδεύει τα παραστατικά πληρωμών του Αναδόχου.  

--------------------------------- 

--------------------------------------------------------- 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Εργοδότη 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ & 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  

 

Για τον Ανάδοχο  
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