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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                       

 
 

  

 
 

         ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  (EXTERNAL EVALUATOR) ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness 

Centers in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue 

growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020». 
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                                                                                                   Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 4 /03-01-2018                                                                                                
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ  (EXTERNAL 
EVALUATOR) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centers in 

order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas 

and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας MED 2014-2020». 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου & 
Παπαναστασίου, Λάρισα, Τ.Κ.41110 Τηλέφωνο: (+30) 2413 506314, 311,309. Πληροφορίες: κ. Ζ. Γιουρούκη και 
κ.Παζιάνα. 

2. Προϋπολογισμός των δράσεων έργου: 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

4. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997) και που ασκούν συναφείς υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.  

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.  

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

7. Λήξη της σύμβασης: έως  31/10 /2019 .   

8. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Λάρισα, Τ.Κ.41110 Τηλέφωνο: (+30) 2413 506314,311,309 Fax: (+30) 2410 
554368 9π.μ.-2μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, στις διευθύνσεις: 
http://www.eprocurement.gov.gr, https://diavgeia.gov.gr, http://www.ptathess.gr. β) Οι προσφορές 
υποβάλλονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου & 
Παπαναστασίου, Λάρισα, Τ.Κ.41110, Τηλέφωνο: (+032413 506309, 314 Fax:2410 554368 είτε ιδιοχείρως είτε 
με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως τηv  15/01/2018, ώρα: 10:00 π.μ., καθώς το 
εμπρόθεσμο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχομένων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 15/01/2018 Ώρα: 10:00, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, 3ος όροφος, Λάρισα, Τ.Κ.41110 Τηλέφωνο: (+30) 
2413 506309, 314. Fax: (+30) 2410 554368. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι 
διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

10.Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

11.Νομική μορφή προσφέροντος. Ο προσφέρων είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (4). Η 
Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει 
Προσφορά.  

12.Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που 
θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη. 

13.Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τη Διακήρυξη.  

14.Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 

 

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2018 

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.ptathess.gr/
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15.Θεσμικό Πλαίσιο: Ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) και οι Κανόνες Επιλεξιμότητας 
και Υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED. 

16.Ημερομηνία δημοσίευσης Πρόχειρου Διαγωνισμού: 03/01/2018  

17.Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

18.Τα έξοδα  δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας και το Πρόγραμμα Bluemed. 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 
 
 
 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BLUEMED 

Το έργο "BLUEMED" εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας και 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος MED (με εσωτερικό αριθμό αναφοράς 
1MED15_3.1_M12_282).Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας συμμετέχει ως Συντονιστής 
Φορέας (Lead Partner). 

Βασικός στόχος του έργου "BLUEMED", τηρώντας παράλληλα τις αρχές της προστασίας των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων, είναι να στηρίξει και να προωθήσει τη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού στις 
παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το 
συντονισμό Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης των 
Επισκεπτών και Διάχυσης της Γνώσης (Knowledge Awareness Centers -KACs), εστιάζοντας στην αξιοποίηση 
και στην προστασία της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
και στην ανάπτυξη της ελκυστικότητας του τουρισμού στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου. 
Επιπροσθέτως, στόχοι αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της κατάδυσης και η βελτίωση της 
καταδυτικής εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης, η προσέλκυση ενός σημαντικού 
μέρους του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν τον καταδυτικό τουρισμό, και η εξοικείωση 
του κοινού με την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της τρισδιάστατης (3D)απεικόνισης σε εκθέσεις 
μουσείων και στα KACs. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.797.549,00 €, εκ των οποίων για το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Π/Υ είναι 293.414,00 € και χρηματοδοτείται (κατά 85%) από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και (κατά 15%) από Εθνική Συμμετοχή είτε εξ ιδίων πόρων του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Το έργο "BLUEMED"  υλοποιείται συνολικά από 14 εταίρους από τους οποίους οι 4 είναι συνεργαζόμενοι εταίροι. 
Οι εταίροι του σχήματος προέρχονται από 5 διαφορετικές Μεσογειακές χώρες και συγκεκριμένα από την Ελλάδα, 
την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Κύπρο. Αναλυτικότερα, οι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση 
του έργου είναι:  

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Επικεφαλής Εταίρος), (ΕΛΛΑΔΑ) 

2. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος - Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, (ΕΛΛΑΔΑ) 

3. Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δραστηριοτήτων και Τουρισμού (ΙΤΑΛΙΑ),  

4. Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (ΙΤΑΛΙΑ),  

5. Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής (ΚΡΟΑΤΙΑ),  

6. Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΥΠΡΟΣ),  

7. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΕΛΛΑΔΑ),  

8. Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Murcia (ΙΣΠΑΝΙΑ),  

9. Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Dubrovnik - Neretva (ΚΡΟΑΤΙΑ),  

10. Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ‘‘CAPO RIZUTTO’’ της Επαρχίας Cortone (ΙΤΑΛΙΑ),  

11. Δήμος Πύλου - Νέστορος (ΕΛΛΑΔΑ),  

12. Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων (ΙΣΠΑΝΙΑ),  

13. Εποπτεία Αρχαιολογίας Καλών Τεχνών και Τοπίου στα όρια της Περιοχής της Νάπολης (ΙΤΑΛΙΑ),  

14. Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ).  

Η ανάθεση σε ανάδοχο κρίνεται απαραίτητη λόγω της ειδικής φύσεως του αντικειμένου της εν λόγω εργασίας 
που δεν εμπίπτει στα συνηθισμένα καθήκοντα του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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Η υλοποίηση του έργου BLUEMED ξεκίνησε στις 01/11/2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2019 
(διάρκεια 36 μήνες). 

 

Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Το παρόν έργο αφορά την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (EXTERNAL EVALUATOR) ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «BLUEMED: Plan / test / coordinate Underwater Museums, Diving Parks and 
Knowledge Awareness Centers in order to support sustainable and responsible tourism development and 
promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020». 

Συνολικά το έργο BLUEMED αποτελείται από πέντε (5) Πακέτα Εργασίας: 

1. Διαχείριση Έργου (Project management). 

2. Διάχυση αποτελεσμάτων έργου (Project Communication). 

3. Μελέτες Έργου (Studying). 

4. Δοκιμές Ελέγχου (Testing). 

5. Μεταφορά αποτελεσμάτων έργου/τεχνογνωσίας (Transferring). 

Το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας αφορά την παροχή υπηρεσιών της εξωτερικής αξιολόγησης (External 
Evaluation) του έργου, όπως αυτή αναφέρεται στo Πακέτο Εργασίας 1.  

Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση του έργου BLUEMED σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ταμείο, 
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών συμβούλου είναι οι παρακάτω εργασίες: 

Ενότητα 1: Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση του πλάνου αξιολόγησης του έργου. Αφορά το Πακέτο Εργασίας 
1 (WP1 – Project Management), Δράση 1.3 (Activity A.1.3 - Project Evaluation), Παραδοτέο 1.3.2 (D1.2.3 - Project 
Evaluation Report) του έργου BLUEMED.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει το Ταμείο κατά την διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης (External 
Evaluation) του έργου και ειδικότερα στη σύνταξη των Εκθέσεων (Reports) του Σχεδίου Αξιολόγησης του έργου 
(Project Evaluation Plan), ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, συλλέγοντας στοιχεία και δεδομένα 
αξιολόγησης ώστε μέσα από την επεξεργασία τους να καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. 

Γενικότερα, το έργο της συνολικής αξιολόγησης του έργου (Project Evaluation Plan) ακολουθεί μία μεθοδολογία 
που υπακούει στη λογική ενός μικτού μοντέλου αξιολόγησης:  

α) εσωτερική αξιολόγηση (InternalEvaluation), η οποία υλοποιείται από το εταιρικό σχήμα που 
συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου μέσω του Steering Committee (SC) αλλά και της επίβλεψης του 
Επικεφαλής Εταίρου (LP), και  

β) εξωτερική αξιολόγηση (ExternalEvaluation), η οποία υλοποιείται από εξωτερικό αξιολογητή και 
αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος έργου παροχής υπηρεσιών.  

Αναλυτικότερα, το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης είναι η υιοθέτηση μιας στρατηγικής / μεθοδολογίας όσον 
αφορά τις διαδικασίες, τις πολιτικές, τον συντονισμό των εργασιών, ελέγχου και ροής πληροφοριών ώστε: 

• Να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εταίρων, 
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• Να προωθηθεί η επικοινωνία και η οργάνωση μεταξύ των εταίρων, 

• Να οργανωθεί και να διεξαχθεί μια δομημένη, αποδοτική και αποτελεσματική ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων / παραδοτέων, 

• Να ολοκληρωθεί το έργο εντός του χρονικού πλαισίου, 

• Να λυθούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου, 

• Να εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα (results) είναι ποιοτικώς τα καλύτερα πιθανά, 

• Να ικανοποιηθούν πλήρως οι συγκεκριμένοι στόχοι (objectives) του έργου, 

• Να συμβάλλει στους γενικούς στόχους (objectives) του έργου. 

Επίσης, αντικείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης του έργου είναι να εξετάσει τους Βασικούς Δείκτες 
Αποδοτικότητας (KPls) με στόχο την εκτίμηση των επιδόσεων για κάθε έναν από τους τομείς: 

1. Αποδοτικότητας της συνεργασίας του εταιρικού σχήματος, 

2. Αποτελεσματικότητας διαχείρισης κινδύνων, 

3. Προσαρμογές προϋπολογισμού & χρονοδιαγράμματος, 

4. Επιπέδου επίτευξης των στόχων του έργου, 

5. Παραγωγής αποτελεσμάτων του έργου. 

Αναλυτικότερα, τα επιμέρους στοιχεία των Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας (KPls) που αναλύονται κατά την 
διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.  

Επίσης, για κάθε έναν Βασικό Δείκτη Αποδοτικότητας σε όλους τους παραπάνω τομείς θα δημιουργηθούν λίστες 
ελέγχου και έγγραφα αξιολόγησης. Ο επικεφαλής του κάθε Πακέτου Εργασίας είναι αρμόδιος για τη συλλογή των 
απαιτούμενων δεδομένων και η Steering Committee (SC) με τον Επικεφαλής Εταίρο (LP) θα καταλήξουν σε 
συμπεράσματα για κάθε Βασικό Δείκτη Αποδοτικότητας. Η εξωτερική αξιολόγηση (External Evaluation) αποτελεί 
τη συμπλήρωση των εργασιών και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την εσωτερική αξιολόγηση του 
έργου (Internal Evaluation).  

Το έργο BLUEMED συγκαταλέγεται μεταξύ των "Multi-Modular Projects" του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020 και συνεπώς βάσει των υποχρεώσεων που υπάρχουν για τον τρόπο και 
τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης τους (όπως περιγράφονται και αναλύονται στο Programme 
Manual και στο Subsidy Contract του έργου) μεταξύ των φάσεων του έργου και την μετάβαση από το Module 1 
στο Module 2 θα πρέπει να γίνει η επαλήθευση τους.  

Για το σκοπό αυτό με την ολοκλήρωση της φάσης του Module 1 του έργου, ο εξωτερικός αξιολογητής εξετάζει και 
αναλύει βασικά δεδομένα του έργου, όπως: 

i. Συμμετοχικότητα των εταίρων στην υλοποίηση των ενεργειών, δράσεων και παραδοτέων του έργου,  

ii. Τήρηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των Δράσεων (Activities), έτσι όπως αναλύονται και 

περιγράφονται στο AF του έργου,  

iii. Τήρηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των Παραδοτέων (Deliverables) και στόχων (Milesstones) έτσι 

όπως αναλύονται και περιγράφονται στο AF του έργου,  

iv. Υλοποίηση των Δράσεων και Παραδοτέων σύμφωνα με τα όρια των αντίστοιχων δαπανών, 

λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες επιλεξιμότητας τους.  

Προκειμένου να εξεταστούν οι παραπάνω ενότητες, το έργου του εξωτερικού αξιολογητή περιλαμβάνει μια σειρά 
από εργασίες, οι οποίες σχετίζονται: 

• Ανάλυση των στόχων και των επιτευγμάτων του έργου που επιτεύχθηκαν κατά το Module 1 του έργου,  
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• Ανάλυση οικονομικών δεδομένων του έργου, έτσι όπως καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

παρακολούθησης των έργων του Προγράμματος MED, Synergie CTE,  

• Ανάλυση όλων των στοιχείων που αφορούν το έργο και τα οποία έχουν καταχωρηθεί στα συστήματα 

παρακολούθησης του (website, Synergie CTE, webplatform) αναφορικά τόσο με τα επιτεύγματα του 

μέσω των παραδοτέων που υλοποιήθηκαν όσο και με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί, 

ακόμα από την φάση του αρχικού σχεδιασμού του έργου,  

• Ανάλυση αναφορών υλοποίησης και αιτημάτων πληρωμής του έργου που έχουν κατατεθεί έως και την 

δεδομένη χρονική στιγμή,  

• Ανάλυση και καταγραφή των δεδομένων και στοιχείων που σχετίζονται με την καθημερινή 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου.  

Βασικός στόχος της παρούσας ενότητας εργασιών και κατά επέκταση του έργου του εξωτερικού αξιολογητή είναι 
η ανάλυση και αξιολόγηση όλων των παραπάνω στοιχείων του έργου που αφορούν το Module 1 προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση του έργου στην επόμενη φάση του, Module 2 αλλά και η συνολική υλοποίηση 
του έργου έως και την ολοκλήρωση του.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το έργο της αξιολόγησης (Project 
Evaluation Plan) είναι: 

• Η αποτελεσματική παρακολούθηση της ποιότητας του έργου BLUEMED καθ’ όλη την διάρκειά του, με 

στενή συνεργασία όλων των υπεύθυνων εταίρων για την υλοποίηση των δράσεων (Activities), των 

Πακέτων Εργασίας (Work Packages) και του Επικεφαλής Εταίρου (Lead Partner).  

• Η συνεχής αξιολόγηση των διαδικασιών τόσο υλοποίησης του έργου όσο και της λήψης αποφάσεων, 

βασιζόμενη στη λήψη πληροφοριών και στοιχείων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του έργου και 

τη πρόληψη της μη συμμόρφωσης. 

• Ανάλυση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου προκειμένου να γίνει αφενός η επιτυχής 

μετάβαση μεταξύ των φάσεων του έργου (από το Module 1 στο Module 2) και αφετέρου να 

βελτιστοποιηθεί η περαιτέρω υλοποίηση του έργου έως και την ολοκλήρωση του.  

• Εκτίμηση εάν τα αποτελέσματα του έργου πληρούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος και είναι σύμφωνα 

με το Έντυπο Αίτησης (AF) του Έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)  

Ο Ανάδοχος της Εξωτερικής Αξιολόγησης (External Evaluator) θα συντάξει τρεις (3) εκθέσεις (Reports) στο 
πλαίσιο της Αξιολόγησης του έργου (Project Evaluation Plan), οι οποίες αφορούν:  

1. Αρχική αναγνώριση των τομέων με χαμηλή αποδοτικότητα,  

2. Αξιολόγηση του έργου με την ολοκλήρωση του Module 1,  

3. Αξιολόγηση κατά τη φάση πιλοτικών δράσεων  

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε στενή συνεργασία και συνεχή αλληλεπίδραση με τον 
εσωτερικό αξιολογητή του έργου, ενώ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα και τις υποδείξεις που 
λαμβάνονται από το Steering Committee (SC), καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διορθωτικές ενέργειες συμβάλλουν 
στην επιτυχή και ομαλή υλοποίηση του έργου.  
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Α.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (15.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ύψους 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
συγχρηματοδοτείται (κατά 85%) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και(κατά 15%), είτε εξ ιδίων 
πόρων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είτε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Α.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του έργου του αναδόχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί μέχρι 31/10/2019 (λήξη του 
έργου BLUEMED). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με σκοπό τη 
διευκόλυνση του έργου της και εν γένει με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Α.5  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 
μέχρι31/10/2019.  

Τα επιμέρους παραδοτέα του έργου θα παραδοθούν σύμφωνα με το Application Form και το αργότερο μέχρι τη 
λήξη των ημερομηνιών που αναφέρονται σε αυτό. Συγκεκριμένα, οι εκθέσεις του Πλάνου Αξιολόγησης 
παραδίδονται:  

• M12 - Αρχική αναγνώριση των τομέων με χαμηλή αποδοτικότητα,  

• Μ14 - Αξιολόγηση με την ολοκλήρωση του Module 1, 

• Μ30 - Αξιολόγηση κατά τη φάση πιλοτικών δράσεων  

Η παροχή των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή 
συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα 
του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του έργου ή επί μέρους 
προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, 
και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος 
ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση της τήρησης των διαδικασιών που διέπουν την υλοποίηση των έργων 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 
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Α.6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Οι όροι πληρωμής θα καθοριστούν  στη Σύμβαση. 
 

Α.7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ  
 
Α.7.1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

• Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα 
υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το τεύχος της διακήρυξης, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων 
ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

• Η διάθεση της Διακήρυξης, η οποία θα φέρει Αριθμό Διαδικτυακής  Ανάρτησης  (ΑΔΑ) και αριθμό  
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) δύναται να γίνεται και από την  Αναθέτουσα Αρχή και η 
παραλαβή της γίνεται:  
 

α. αυτοπροσώπως από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή  
 

β. μέσω ταχυμεταφοράς ή  
 

γ. μέσω e-mail στις δύο τελευταίες δε περιπτώσεις κατόπιν αιτήματος του   ενδιαφερόμενου με κάθε 
πρόσφορο τρόπο. (επιστολή, fax, e-mail) 
 

• Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 
 

• Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού θα διατίθεται και 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου, στις διευθύνσεις: http://www.eprocurement.gov.gr, 
https://diavgeia.gov.gr, http://www.ptathess.gr 
 

• Οι παραλήπτες της Διακήρυξης δύνανται να συμπληρώνουν και να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο 
τρόπο (επιστολή, fax, e-mail) σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 
έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 
να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 

• Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα 
με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

• Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή 
της, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως 
στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η 
παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Α.7.2 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ   

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως (με επιστολή, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
τηλεομοιοτυπία), συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης 
από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Λάρισα, 
ΤΚ 41110 (τηλ. Τηλ.2413 506314, 311, 309 φαξ 2410 554368).  

 Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα 
αποστέλλονται μόνο γραπτώς στους ερωτώντες και σε όσους έχουν παραλάβει το τεύχος της διακήρυξης. Μετά 
την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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B.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
  
 

  Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-94), άρθρα 53-56, που αφορά στη σύσταση των Π.Τ.Α  της χώρας, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, διορθώθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις με αριθμ.4683/98 Υ.Α.(ΦΕΚ140Β/98) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ και 
τις τροποποιήσεις της και με αριθμ.2141/98 Υ.Α. (ΦΕΚ78Β/98) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κανονισμού 
Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης του ΠΤΑ και τις τροποποιήσεις της. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 193 "Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης" του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α) 
"Νέα Αρχιτεκτονική της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης". 

4. Την υπ’ αρίθμ. 7/4Σ/21-10-2016 Απόφαση αποδοχής της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου  από το ΠΤΑ, υπό την ιδιότητα του Leader Partner, της εγκεκριμένης πρότασης του έργου 
BLUEMED:Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres 
in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal 
areas and islands of the Mediterranean και την υπ’ αρίθμ.4102/21-10-2016, Απόφαση έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας σύμβασης μεταξύ  της Διαχειριστικής Αρχής του 
MED και του ΠΤΑ. 

5. Τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.1299/2013, αριθ. 1300/2013, 1301/2013, 1302/2013, 
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013  

6. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2014 για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα 
συνεργασίας. 

7. Την ΚΥΑ 300488/ ΥΔ 1244: Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του 
στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020) 

8. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

9. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία». 

10. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

11. Την υπ’αριθμ. 7 /4 Σ / 2 1 - 1 0 - 2 0 16  Απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Θεσσαλίας με 
την οποία αποφασίστηκε η υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

 
1 2 .  Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 ( α ρ . α π ό φ α σ η ς  1 / 5 Σ / 2 8 - 1 2 - 2 0 1 6 ,  κ α ι  

1 / 1 Σ / 1 2 - 4 - 2 0 1 7 )  κ α ι  τ ο ν  π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό  τ ο υ  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ  έ τ ο υ ς  2 0 1 8   
( α ρ . α π ό φ α σ η ς 1 / 3 Σ / 2 8 - 1 1 - 2 0 1 7 ) τ ο υ  Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας. 

13. Την υπ. αριθμ. 3717/22-11-2017  έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημοπράτηση επιλογής αναδόχου 
για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη (external evaluator) του ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 
για την  αξιολόγηση παραδοτέων του έργου BLUEMED. 

14. Την με Α.Π.4533/29-12-2017 εισηγητική έκθεση της νομικής συμβούλου του ΠΤΑ Π.Θ.  

15. Τους κανόνες επιλεξιμότητας και υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας ΜΕD. 
16. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

 
   

 
 
 

http://www.interreg.gr/images/nomothesia/koinotiki/2014-2020/R.%201299_2013_ETC_GR.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/koinotiki/2014-2020/R.%201299_2013_ETC_GR.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/koinotiki/2014-2020/Commission%20Delegated%20R.%20481-2014%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_EL.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/koinotiki/2014-2020/Commission%20Delegated%20R.%20481-2014%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_EL.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/koinotiki/2014-2020/Commission%20Delegated%20R.%20481-2014%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_EL.pdf
http://www.interreg.gr/images/nomothesia/koinotiki/2014-2020/Commission%20Delegated%20R.%20481-2014%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%94%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD_EL.pdf
http://www.interreg.gr/images/news/070416/news070416a1.pdf
http://www.interreg.gr/images/news/070416/news070416a1.pdf
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B.1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Α) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό 

της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

επίσης και φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών προερχόμενα από τρίτες χώρες οι 

οποίες έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

 

Β) Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη 

ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία, όπως ορίζεται στην 

παράγραφο B.1.5  

 

Γ) Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν 

την υπογραφή της σύμβασης να συστήσει Κοινοπραξία. Δηλαδή, (α) να περιβληθεί με τη μορφή της κοινοπραξίας 

του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, ή (β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του 

εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της 

Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 

για την εκτέλεση του έργου 

 

Δ) Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 

της μιας προσφορές. 

 

Ε) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή 

τους σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό 

τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 
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B.1.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν όσα ορίζονται στα άρθρα 73 

και 74 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα όταν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 
➢ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης   Οκτωβρίου 
 

➢ Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς (ΕΕC 195 της 25-
06-1997) και στην παρ. 1 του άρθρου  2 της απόφασης – πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 

 
➢ Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 

➢ Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες. 
 

➢ Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  κατά  το  Άρθρο  1  της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26   Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 
την   πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση  εσόδων  από  
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της τρομοκρατίας. 

 
➢ Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 
➢  Όσοι   τελούν   υπό   πτώχευση,   εκκαθάριση,   παύση   εργασιών,   αναγκαστική  διαχείριση, πτωχευτικό  

συμβιβασμό  ή  αναστολή  εργασιών  ή  τελούν  σε  ανάλογη κατάσταση  που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. 

 
➢ Όταν  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  τους  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  εκκαθάρισης  ή 

αναγκαστικής   διαχείρισης,   πτωχευτικού   συμβιβασμού   ή   οποιαδήποτε   άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

 
➢ Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα , το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 
 

➢ Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του 
Ελληνικού Δικαίου. 

 
➢ Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των 

τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 
 

➢ Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. 
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B.1.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού)  
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός 

Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δικ.) και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

Απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 που θα 

υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

επιβεβαιώνει ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016  

     για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

 β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα  

     άρθρα 75, 76, 77 του Ν. 4412/2016.  

 γ) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής  σύμφωνα με το αρθρ.75 του Ν. 4412/2016.  

• τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 

              νομικού προσώπου. 

• παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με  

                 αντιπρόσωπό τους. 

     Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Το παραστατικό εκπροσώπησης μπορεί να είναι : 

• Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

• Πρακτικό Οργάνου Διοίκησης του υποψήφιου αναδόχου 

• Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου με επικυρωμένο το 

γνήσιο της υπογραφής του 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους αίτηση συμμετοχής  (Παράρτημα 

II) που θα βρίσκεται έξω από το φάκελο της προσφοράς για πρωτοκόλλησή του, με το οποίο θα δηλώνονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού, η ισχύς της προσφοράς και θα υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου αναδόχου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου 

εκπροσώπου τους. 
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2. Επιπλέον γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) : 
 
2.1 Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης. 
 
2.2  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75),  όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία : 

Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε 

γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του 

αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει 

τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες όπως ορίζονται 

στην παρούσα διακήρυξη και ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικά οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο φάκελο 

της προσφοράς είναι αληθή. 

 
2.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75),  όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία : 

 i. Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό 

Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται   ένορκη δήλωση 

ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος  και 

ii. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

 

2.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, ότι 

παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για την οποιαδήποτε απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης  του  διαγωνισμού  ή  της υπαναχώρησης του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Θεσσαλίας ή  κρίσης της Επιτροπής. 

 

2.5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75),  όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει εάν ισχύουν ή όχι τυχόν  νομικοί  περιορισμοί  για  την  λειτουργία  της  

επιχείρησης  και  εάν  του  έχει επιβληθεί ή όχι ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς. Εάν η ποινή του 

αποκλεισμού επιβλήθηκε  για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 

2.6 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75),  όπως εκάστοτε ισχύει,  

στην οποία να δηλώνεται ότι o ελάχιστος  ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων 
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διαχειριστικών χρήσεων είναι τουλάχιστον διπλάσιος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  ( άρθρο 75, Ν. 

4412/2016). 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 200% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 

απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3 )κλεισμένων  διαχειριστικών χρήσεων, 

σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών  ή, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση 

ισολογισμών  στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 να   αναφέρεται  το συνολικό ύψος του ετήσιου 

κύκλου εργασιών. 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων υποψηφίων η παρούσα απαίτηση μπορεί να καλυφθεί αθροιστικά 

από τα μέλη υποψηφίων αναδόχων σχημάτων. 

 
B.1.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  
(επί ποινή αποκλεισμού)  
 
. Ο προσφέρων, πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής 

υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε έργα διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και 

διακρατικής συνεργασίας, ώστε να είναι ικανός να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

- επιχειρηματική δομή 

- τομείς δραστηριότητας 

- προσφερόμενες υπηρεσίες 

- μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί. 

 

Ο προσφέρων πρέπει να τεκμηριώσει την επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία του στο πλαίσιο αντίστοιχου 

ή αντίστοιχων με το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 

Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

2.1 Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε αντίστοιχο έργο. Αντίστοιχο 

Έργο ορίζεται ένα Έργο όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης, σε όρους μεθοδολογίας ή/και 

αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και πολυπλοκότητας σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. 
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Πιο συγκεκριμένα, ο προσφέρων πρέπει να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρία ή περισσότερα έργα τα 

τελευταία 3 έτη είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που να αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ  

(από – έως) 

Π/Υ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

3. Ο ρόλος του Εξωτερικού Αξιολογητή και οι Ελάχιστες Απαιτήσεις που πρέπει να πληροί, έχουν ως εξής: 

Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, Ομάδα Έργου αποτελούμενη κατ' ελάχιστον από: 

• Υπεύθυνο έργο, κάτοχο Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακού τίτλο σπουδών με 

αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση έργων ανάπτυξης, της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, με 

άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και κατ΄ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 

αναπτυξιακού σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων. 

• Δύο (2) μέλη Ομάδας Έργου με τα εξής χαρακτηριστικά: 

o κάτοχο Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακού διπλώματος ή ισοδύναμου 

αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, με πολύ καλή γνώση 

της αγγλικής γλώσσας και κατ΄ ελάχιστον οκταετή (8) επαγγελματική εμπειρία σε αξιολόγηση 

προγραμμάτων καθώς και σε θέματα διαχείρισης και συντονισμού σε έργα διασυνοριακής, 

διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας. 

o κάτοχο Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακού διπλώματος ή ισοδύναμου 

αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, με άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας και κατ΄ ελάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε  θέματα διαχείρισης και 

συντονισμού σε έργα διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας. 

 

3.1 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου του Εξωτερικού Αξιολογητή, από τα οποία 

να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά 

προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει. 

 

 Αποδεικτικά  επί  ποινή  αποκλεισμού:  

 

Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και απλά φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών. Το 

βιογραφικό θα περιέχει υποχρεωτικά και κατάλογο (πίνακα) έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον 
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τίτλο του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω. 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:  

(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες 

1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς  του  δεν  

συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  οι  προεκτεθέντες  λόγοι αποκλεισμού. 

 
2.  Προσκομίζονται οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ 

 
(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

 
1.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του 

νόμιμου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου Νομικού Προσώπου οι 

προεκτεθέντες στο άρθρο 7 της  παρούσης λόγοι αποκλεισμού. Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης , περίπτωση 1η, η Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα  για 

τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.,  για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και 

για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα  Σύμβουλο  για  Α.Ε.  Προκειμένου  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα,  

ότι  δεν συντρέχει και για το νόμιμο εκπρόσωπό τους. 

 
2. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης (ίδρυση & όλες οι τροποποιήσεις) και εκπροσώπησης, 

όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη 

σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, οι καταστατικοί του σκοποί καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν 

το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 
3.  Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση 

– εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου και το οποίο θα αναφέρεται ρητά 

στο πρακτικό – για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά   απαιτούμενα   έγγραφα  του   διαγωνισμού   και   

ορίζεται   συγκεκριμένα   άτομο  ως αντίκλητος, 

 
4.  Προσκομίζονται οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ 

 
(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων 

 

1.  Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα  ανωτέρω δικαιολογητικά (1,2 & 3) του παρόντος 

άρθρου ανάλογα με την περίπτωση (φυσικό/νομικό πρόσωπο) καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για 

κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
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2.  Πρακτικό Απόφασης  του  διοικούντος  οργάνου  κάθε  μέλους,  με  το  οποίο  εγκρίνεται  η σύμπραξη με τις 

λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας. Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που συμμετέχουν 

σε Ένωση ή Κοινοπραξία, αντίστοιχο ενυπόγραφο έγγραφο σύμφωνης γνώμης ένωσης ή σύμπραξης. 

 
3.  Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: 

 
4. α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την 

ευθύνη για την υλοποίηση του έργου β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) 

αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος 

του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν 

ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) 

στ) δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της. Το συμφωνητικό συνεργασίας θα 

φέρει επί ποινή αποκλεισμού σφραγίδα και μονογραφή σε κάθε σελίδα του (πλην των λευκών) από όλους 

συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία και σφραγίδα & υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην 

τελευταία σελίδα του. 

 
5. Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό. 

 
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις, τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται 

για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία 

έκδοσης  των  σχετικών  δικαιολογητικών  στη  συγκεκριμένη  χώρα  ή  η  αδυναμία  αυτών  να καλύψουν τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από 

υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ενώπιον  δικαστικής  ή  

διοικητικής  Αρχής  ή  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε 

περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 
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B.1.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 

 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

 
Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά. Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για 

τα αποτελέσματα του ελέγχου, για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές  και την 

αποδοχή ή/και βαθμολόγηση  των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. 

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στην ειδική πρόσκληση.     

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που 

προκύψουν. 

Η Επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με 

βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

 
 Η απόφαση γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους συμμετέχοντες   στο στάδιο αυτό και στον 

προσφέροντα, στον οποίο, πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει 

προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Κατά την  ημερομηνία αποσφράγισης οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων  

στο  Διαγωνισμό  και  των  εγγράφων  των  φακέλων  που  κάθε  φορά αποσφραγίζονται. Η εξέταση των εγγράφων 

θα γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτοαντιγραφή. 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο 

όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 105 Ν.4412/2016, η οποία γνωστοποιείται 

και στους συμμετέχοντες που έχουν περάσει σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας. 

Σε περιπτώσεις ένωσης/κοινοπραξίας θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

για  κάθε  μέλος  της  ένωσης/κοινοπραξίας  ανάλογα  με  την  περίπτωση (φυσικό/νομικό πρόσωπο). 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον 

παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την 
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παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται 

αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή 

των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι 

συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 
 
 
B.1.7  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
 Eγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου.   

 α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.  

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία 

απευθύνεται, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση 

του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τα στοιχεία της διακήρυξης και τα ακόλουθα: 

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 

(II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

του χρόνου λήξης του έργου. 

Τους όρους ότι: 

Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως 

II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί 

ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 

έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

 
 
B.1.8 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
1. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 

παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους 
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όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις 

και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. 

 

2. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορές που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 91 του ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους για οποιοδήποτε 

λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 

 

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από 

το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 

 

B.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 15/01/2018 (και ώρα 10:00π.μ.) ήτοι 12 ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης. 

2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Λάρισα, Τ.Κ.41110. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω.  

Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

3. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως μόνο στην 

περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 2. 

4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν  έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν 

μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει  για την  μη εμπρόθεσμη  παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.    
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6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η 

διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα: 

Ημερομηνία: 15/01/2018, Ώρα:10:00 πμ. 

Τόπος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Κουμουνδούρου & 

Παπαναστασίου (3ος όροφος), Λάρισα, Τ.Κ.41110. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, 

αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 

 

 
B.2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει 

η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών, επί ποινή 

αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα. 

2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής 

μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά 

τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση 

της προσφοράς. 

3. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα  τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κύριο φάκελο  με την 

ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

4. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση του έργου. 

Εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται δεκτές, είτε στο σύνολό τους, είτε στα επί μέρους τμήματα του έργου. 

Προσφορές για μέρος του έργου που προκηρύχθηκε απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

5. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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7. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

8. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. 

 

9. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα πρόσθετα ζητούμενα στοιχεία. Παραπομπές σε έγγραφα 

επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου 

και σελίδας.  

 
 
 
B.2.2 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.3 του Ν.4412/2016) 
 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η 

σύμβαση. 

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα 

προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 

μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως 

τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται 

στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 
 
B.2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς. Ο ενιαίος αυτός φάκελος πρέπει να 

περιλαμβάνει  τρεις  (3) επί μέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους  υποφακέλους: τον υποφάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον υποφάκελο 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχουν από 2 αντίτυπα. Σε ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη 

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι αριθμημένη και μονογραμμένη. Το άλλο αντίτυπο θεωρείται 

αντίγραφο. Ο φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ“ θα περιέχει μόνο ένα (1) αντίτυπο - πρωτότυπο της 

Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. 

 



ΑΔΑ: ΩΛΛ1ΘΟΧ-Ζ2Β



 

‘Eργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 Project co-financed by the European Regional Development Fund     

 

28 

2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Προσφορά 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας: 

 Διεύθυνση έδρας της: Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Λάρισα, Τ.Κ.41110 

 Τηλέφωνο: (+30) 2413 506314,315 

 Fax: (+30) 2410 554368  

 
Διακήρυξη Αριθμ. Πρωτ: 4 / 03-01-2018 
 
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (EXTERNAL EVALUATOR)  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «BLUEMED: 

Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centers in order to 

support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and 

islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας MED 2014-2020» 

 

Θα πρέπει να αναγράφεται στον φάκελο: 

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

 

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή 

ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  

 

4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: 

➢ Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

και ένα αντίγραφο. 

➢ Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο. 

➢ Φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ“ που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς των συμμετεχόντων.  

 
5. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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B.2.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" 

 

Ο Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην ενότητα Β.1.4 της παρούσας 

διακήρυξης, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

B.2.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει την «Πρόταση Μεθοδολογίας – Προσέγγισης του Έργου» 

και περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων  σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, τον 

τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των ενεργειών του έργου, το διάγραμμα ροής των επιμέρους 

εργασιών, καθώς και τα χαρακτηριστικά και στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και 

αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην τεκμηρίωση του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 

Έργου και στον προγραμματισμό ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων. 

 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά 

στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει  κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής. 

 

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση, για τη βαθμολόγηση στα διάφορα κριτήρια 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής  συμμετοχής ενός εκάστου των μελών που 

συνιστούν την Ένωση στην υλοποίηση του έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στην Τεχνική 

Προσφορά να  περιλαμβάνεται  α) έγγραφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των μελών της ένωσης β) αναλυτική 

περιγραφή του είδους, τρόπου και βαθμού συμμετοχής των μελών της Ένωσης στην υλοποίηση του Έργου και 

γ) καθορισμός του επικεφαλής εταίρου της Ένωσης. 

 

 
 
 
B.2.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
 
Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμημένο τίμημα για το σύνολο των 

υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα 

απορρίπτεται. 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα του υποδείγματος του  Παραρτήματος Ι και θα 

περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

• Το ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς 

• Το   ποσό (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς 

• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς 

 

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων 

και λοιπές σχετικές διατάξεις), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση 

της συγκατάθεσης τους για την παράταση αυτή να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

Για την άρτια υλοποίηση του έργου εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη 

γνώμη της Επιτροπής αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει με 

βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο εντός 10 ημερών και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα 

αποκλείεται από το Διαγωνισμό σύμφωνα με  το άρθρο 88 του Ν.4412/2016. 

 

 

B.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Β.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, που θα οριστεί από το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και η οποία θα εισηγηθεί σ’ αυτό. Η τελική απόφαση 

επιλογής λαμβάνεται από την Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

✓ Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 



ΑΔΑ: ΩΛΛ1ΘΟΧ-Ζ2Β



 

‘Eργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 Project co-financed by the European Regional Development Fund     

 

31 

✓ Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποψήφιοι, εφόσον κληθούν, δύνανται να αναλύσουν προφορικά την προσφορά 

τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών 

της. 

✓ Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

✓ Τελική Αξιολόγηση. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων. 

 
 
 
Β.3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια  του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και 

συγκεκριμένα εάν δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην ενότητα Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5 

του Μέρους Β’ της παρούσας διακήρυξης. 

 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς (ενώσεις, κοινοπραξίες), οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν 

για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο 

συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν απορρίψεις 

προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνονται οι 

λόγοι απόρριψης. 

 

 
Β.3.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Α. Γενικά  
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Το έργο θα ανατεθεί με 

κριτήριο την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία 

θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των 

αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.: 

 

Β. Ομάδες αξιολόγησης Τεχνικών Κριτηρίων - Συντελεστές Βαρύτητας 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών, κατατάσσονται σε δύο ομάδες και ορίζονται 

συντελεστές βαρύτητας, ως εξής: 
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1. Ομάδα τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας και απόδοσης, με συντελεστή βαρύτητας σε  ποσοστό 
40% 

2. Ομάδα τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, με  συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 60% 

 

Η αξιολόγηση των υπηρεσιών θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

ΒΑΘΜΟΛΟ-ΓΙΑ 
100 – 120 

ΣΤΑΘΜ. 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΙΑ  

Ι. ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

1 Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές  40   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 40   

ΙΙ. ΟΜΑΔΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1 
Ικανότητα και εμπειρία για την εκτέλεση έργων 
αντίστοιχων με αυτό της παρούσας προκήρυξης 

60 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 60   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100   

 
 
Γ. Βαθμολογία 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

Β = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό 

τύπο: [που προκύπτει από το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς 

και του τυποποιημένου εντύπου 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης/ βαρύτητας μεταξύ 

τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)- οικονομικής προσφοράς (τιμής-κόστους)] 
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Λj = 80*(Bj/Bmax) + 20*(Kmin//Κj) 

 

όπου : 
Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βj: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς j. 

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κj το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς j 

Λj το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υπολογίζει, τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης Λj των αποδεκτών προσφορών 

και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά του Λj, στρογγυλοποιώντας στα 

2 δεκαδικά ψηφία. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (Λ), προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία 

Τεχνικής Προσφοράς (Β). Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων . 

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, προκρίνεται 

ως υποψήφιος Ανάδοχος της υπηρεσίας ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα που αναφέρεται 

πιο πάνω. 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Β.3.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

• Αποσφράγιση των προσφορών 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Στην 

αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους διαγωνιζόμενους ή τους  νομίμους εκπροσώπους  τους το 

επιθυμούν.  

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα  που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και για την οποία θα ενημερωθούν 

επισήμως οι συμμετέχοντες.  

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 
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1. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οι οποίοι μονογράφονται από την Επιτροπή ανά φύλλο μόνο στο πρωτότυπο. Ο κύριος 

φάκελος μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. 

2. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των 

διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την 

εγκυρότητα και την πληρότητα  του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. 

3.  Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται αλλά υπογράφεται και σφραγίζεται από 

την επιτροπή εξωτερικά. Μετά τη σήμανσή τους οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται όλοι 

μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται μαζί με 

τα άλλα δικαιολογητικά και τους φακέλους τεχνικής προσφοράς στην Υπηρεσία, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών σε 

ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση προς στους 

ενδιαφερόμενους. 

 

 

• Αξιολόγηση Προσφορών 

 

Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και συντάσσει πρακτικό για τα 

αποτελέσματα του ελέγχου, για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές  και για  την 

αποδοχή ή/και βαθμολόγηση  των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης. 

 Οι υποψήφιοι μπορεί να  κληθούν επίσης να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε 

καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν 

αντιπροσφορά. 

Μετά την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των 

οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 

συμμετέχοντες. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει 

πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό. Το πρακτικό αυτό 

εγκρίνεται και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης σε ημερομηνία και ώρα για την οποία θα ενημερωθούν εγγράφως οι συμμετέχοντες. Όσοι 

δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγγράφως για τη διαδικασία και το χρόνο πρόσβασής τους στα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης μετά την υποβολή τους. 

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές 

συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και αξιολόγηση των ελαχίστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (καλύτερη τεχνική προσφορά και 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που 

συγκέντρωσε την αμέσως επόμενη κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογία. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέρων με την αμέσως επόμενη κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογία προσφορά και 

ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Β.3.5 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της νομιμότητας 

της διενέργειας της διαδικασίας έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο  127 

του Ν.  4412/2016. 

Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες 

από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Β.3.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Α. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς όπως ορίζεται στο 

Ν.4412/2016. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς πραγματοποιείται αξιολόγηση, αριθμητική 

βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά 

στοιχεία που υποβάλλουν οι προσφέροντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που λαμβάνει η κάθε προσφορά θα γίνεται 

με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στην παρούσα διακήρυξη. «Πλέον συμφέρουσα» προσφορά 

αναδεικνύεται αυτή που λαμβάνει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης.  

Β. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των υποψηφίων 

θα κοινοποιηθούν εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες.   

Γ. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς από τους 

συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Δ. Με απόφαση της Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, γίνεται 

κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο. 

Ε. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει από την Ένωση να συστήσει Κοινοπραξία. Η αντισυμβαλλόμενη Ένωση ή Κοινοπραξία θα πρέπει είτε 

να περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου με ρητό ελάχιστο περιεχόμενο βάσει του 

προκηρυσσόμενου έργου είτε να αποκτήσει εταιρική μορφή αναγνωρισμένη στην Ελλάδα (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 

Α.Ε.). 

ΣΤ. Ο προσφέρων, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός καλείται να υπογράψει σύμβαση με την 

Αναθέτουσα Αρχή εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης και σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην απόφαση ανάθεσης του έργου και στους όρους της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση μη 

επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει η 

κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή και καλείται ο δεύτερος στην σειρά κατάταξης. 

Ζ. Ο επιλεγείς Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση 

για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες 

που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου (Π.Ο.Ε) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και έχουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 
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β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπερβαίνει τουλάχιστον κατά έξι μήνες τη λήξη της ισχύος 

της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής 

προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, σε κάθε ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την 

οριστική παραλαβή του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 

Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν 

εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

 

Β.3.7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Α. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον 

εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα 

τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου 

με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή  του Αναπληρωτή του 

γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της. 

Β. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να 

τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε 

συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

 

 Β.3.8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α. Με απόφαση της Προέδρου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας συγκροτείται 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και των υποβαλλόμενων Παραδοτέων κάθε ενέργειας από 

τον Ανάδοχο. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται με τη 

Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. 

Β. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής από 

την Αναθέτουσα Αρχή.  

Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου του Bluemed και την Επιτροπή Παραλαβής 

με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της, καθώς και εν γένει με το προσωπικό και τους συνεργάτες της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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Β.3.9 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Α. Οι πληρωμές στο πλαίσιο της Σύμβασης πραγματοποιούνται κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση 

κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. Του πρωτοκόλλου θα ακολουθεί  

σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία θα εγκρίνεται η πληρωμή του τμήματος του έργου που 

πιστοποιήθηκε. 

Β. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή 

άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Γ. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο 

του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές 

εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Β.3.10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή 

πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική Σύμβαση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του 

Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική 

αναφορά τους θα γίνει στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

 
 

Β.3.11 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη 

Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του 

διαγωνισμού, η οποία παρέχεται εγγράφως μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο 

Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση.  

 

Οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον, το επιθυμούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα του 

έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και στοιχεία που αφορούν 

το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. 
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Β.3.12 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Α. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο  Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Β. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της συναίνεση. 

Γ. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα 

οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και 

αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Π.Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: 

 

Πίνακας  Οικονομικής Προσφοράς  για το έργο: 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (EXTERNAL EVALUATOR) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in 

order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and 

islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

MED 2014-2020» 

  

 
 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣΦ.Π.Α.€ 

  

 
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. € 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α € 

  

 
 
 
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου 

Εκπροσώπου…………………………………………………………………………………………….. 

Υπογραφή: ………………………………………………… 
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(Σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
 
 

Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (EXTERNAL EVALUATOR) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in 

order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and 

islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

MED 2014-2020» 

 

 
Αριθμός προσφοράς: …………………………….(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή)  

Ημερομηνία Υποβολής: …………………………(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο:………………………….………..Fax:……………………………………………… 

Email:……………………………….………………………………………………………………….. 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο:………………………………..……Fax:……………………………………………. 

Email:…………………………………………………………………………………………………. 

Δηλώνω ότι  έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ενώ η ισχύς της 

προσφοράς είναι  6  (έξι) μήνες  από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Ονομ/νυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα: ……..……………………………………………… 

Ημερομηνία (υποβολής προσφοράς): …………………………………………………………………… 

Νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα :..……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υπόδειγμα Δήλωσης Κοινοπραξίας στον Διαγωνισμό 
 

Σε περιπτώσεις Κοινοπραξιών- Ενώσεων 
 

Φορείς της Ένωσης/Κοινοπραξίας: 
 

A/
A 

Ονομασία φορέων που συμμετέχουν στην 
 

Ένωση ή την  Κ/ΞΙΑ 

Διακριτός τίτλος 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
 
 

  

 
 

Στοιχεία των φορέων  που συμμετέχουν στην προσφορά: 
 

(Να συμπληρωθεί  για κάθε φορέα της Ένωσης/Κοινοπραξίας-χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι 

απαραίτητα) 

Επωνυμία:……………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
Ταχυδρομική 
Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………

…… 

Ονομ/νυμο Υπευθύνου του Φορέα στο 

Έργο:…………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο:………………………………..Fax………………………...... 

Email:………………………….................................................... 

Ρόλος του Φορέα στην Ένωση ή Κ/ξία : 

…………………………………………………………….……………………………….. 



ΑΔΑ: ΩΛΛ1ΘΟΧ-Ζ2Β



 

‘Eργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 Project co-financed by the European Regional Development Fund     

 

44 

Δηλώνω ότι  έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ενώ η ισχύς της 

προσφοράς είναι 6 (έξι) μήνες  από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού 

 
Βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση για τον οργανισμό μου είναι ακριβή και 
ότι ο οργανισμός/εταιρεία που νομίμως εκπροσωπώ έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει. 

 
Σημείωση : θα  συμπληρωθεί και  υπογραφεί για κάθε φορέα της Ένωσης ή Κ/ξίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο  
αυτής ή άπαξ για όλους τους φορείς από τον κοινό εκπρόσωπο  της Ένωσης ή Κ/ξίας που έχει ορισθεί με 
Συμβολαιογραφική Πράξη. 

 
 
Ονοματεπώνυμο  Νόμιμου 

Εκπροσώπου…………………………………………………………………………………………… 

 Ημερομηνία (υποβολής προσφοράς) 

:……………………………………………………………………………………………… 

Νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα :..……………………………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Βασικοί Δείκτες Αποδοτικότητας και παράμετροι εκτίμησης των επιδόσεων για κάθε έναν από αυτούς.  

Τομέας 
παρέμβασης 

Δείκτης Τρόπος μέτρησης Στόχος 
Χρονική περίοδος 

ελέγχου 
Προληπτικές 

προτάσεις 
Διορθωτικές 
προτάσεις 

1. Αποδοτικότητας 
της συνεργασίας του 
εταιρικού σχήματος 

Ολοκληρωμένη και σχέση με 
αναμενόμενη συνεισφορά στην 
υλοποίηση του έργου  

 80% ανά εταίρο 

95% συνολικά για το 
εταιρικό σχήμα  

Σε κάθε περίοδο 
αναφοράς του έργου  

  

Οι συναντήσεις για την 
παρακολούθηση του έργου 
πραγματοποιούνται βάσει του 
χρονοπρογράμματος  

ΝΑΙ / ΟΧΙ  Κάθε 6 μήνες   Κάθε συνάντηση που 
δεν 
πραγματοποιήθηκε θα 
πρέπει να διεξαχθεί 
πριν την επόμενη 
προγραμματισμένη  

Πόσοι εταίροι του έργου που 
απουσιάζουν από τις 
συναντήσεις;  

 Λιγότεροι από το 
30% 

Σε κάθε συνάντηση  Οι συναντήσεις του 
έργου πρέπει να 
προγραμματίζονται 
εγκαίρως ώστε να οι 
ημερομηνίες που 
επιλέγονται να είναι 
βολικές σε όλες τους 
εταίρους; 

Για τους εταίρους που 
δεν μπορούν να 
παρευρεθούν θα 
πρέπει να 
διοργανώνονται 
τηλεδιασκέψεις (πχ 
Skype κλπ) 

Είναι ικανοποιητικό το επίπεδο 
συνεργασίας μεταξύ των 
εταίρων;  

Αριθμός 
καταγεγραμμένων 
παραπόνων από τα 
μέλη του εταιρικού 
σχήματος 

 Κάθε συνάντηση Χρήση κάθε μέσου 
επικοινωνίας (πχ χώρος 
εργασίας, τηλ, φαξ, 
ηλεκτρονική 
αλληλογραφία)  

Αναζήτηση της αιτίας 
για την κακή 
επικοινωνία και 
αλλαγές για τη 
βελτίωση της 

2. 
Αποτελεσματικότητας 

Αριθμός πραγματικών κινδύνων 
που παρουσιάζονται κατά την 
υλοποίηση του έργου σε σχέση 

 50%    
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Τομέας 
παρέμβασης 

Δείκτης Τρόπος μέτρησης Στόχος 
Χρονική περίοδος 

ελέγχου 
Προληπτικές 

προτάσεις 
Διορθωτικές 
προτάσεις 

διαχείρισης 
κινδύνων 

με τους αντίστοιχος που 
εντοπίστηκαν στο Παραδοτέο 
D12.3 - Σχέδιο κινδύνου και 
διαδικασία αντιμετώπισης τους 

 Αποτελεσματικότητα των 
προτάσεων για τη διαχείριση 
των αναμενόμενων κινδύνων 

 75%    

 Οι εκθέσεις προόδου, 
υποβλήθηκαν εγκαίρως και 
εγκρίθηκαν από την Τεχνική 
Γραμματεία του MED ; 

 1. Μέρες 
καθυστέρησης κατά 
την υποβολή 

2. Αριθμός σχολίων - 
παρατηρήσεων που 
έγιναν από την 
αρμόδια αρχή 

Σε κάθε περίοδο 
αναφοράς 

Κατανομή των 
απαραίτητων εργάσιμων 
ημερών για την 
προετοιμασία σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό 

Διορθώστε τα σχόλια 
και αποστολή των 
απαντήσεων το 
συντομότερο δυνατόν 

3. Προσαρμογές 
προϋπολογισμού & 
χρονοδιαγράμματος, 

Έγκριση παραδοτέων εγκαίρως 
σε σχέση με τον 
προγραμματισμό παράδοσης 
τους 

 95% Σε κάθε περίοδο 
αναφοράς 

  

Ποσοστό απόκλισης του 
Προϋπολογισμού 

 10%    

Συμμερίζονται όλοι οι εταίροι 
τις οδηγίες οικονομικής 
διαχείρισης;  

ΝΑΙ / ΟΧΙ    Παροχή 
εξατομικευμένης 
υποστήριξης 

Υπάρχουν υπερβάσεις του 
προϋπολογισμού; 

Υπέρβαση άνω του 
10% της εν λόγω 
περιόδου 

 Σε κάθε περίοδο 
αναφοράς 

Ανακατανομή πόρων για 
τις επόμενες περιόδους 

 

4. Επιπέδου 
επίτευξης των 
στόχων του έργου, 

βλέπε παρακάτω       
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Τομέας 
παρέμβασης 

Δείκτης Τρόπος μέτρησης Στόχος 
Χρονική περίοδος 

ελέγχου 
Προληπτικές 

προτάσεις 
Διορθωτικές 
προτάσεις 

5. Παραγωγής 
αποτελεσμάτων του 
έργου 

Υπάρχουν ποιοτικά σχόλια από 
την Τεχνική Γραμματεία του 
MED;  

Αριθμός εγγράφων 
παρατηρήσεων 
από την Τεχνική 
Γραμματεία του 
MED 

 Κάθε 
αλληλεπίδραση 

Συμβουλές από SC / 
εσωτερικούς αξιολογητές 
(peer reviewers) για 
"εποικοδομητική κριτική" 

Διόρθωση των 
παρατηρήσεων και 
αποστολή των 
απαντήσεων το 
συντομότερο δυνατόν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Ανάλυση κύριων αποτελεσμάτων του έργου με συγκεκριμένους δείκτες.  

Κύρια αποτελέσματα έργου Περιγραφή Ποσότητα 
Περίοδος 

ολοκλήρωσης 
Δείκτες αποτελέσματος 

3.1 

Εργαλείο (πχ εκθέσεις) για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης βιώσιμου και 
υπεύθυνου τουρισμού στους 
πιλοτικούς χώρους του BLUEMED 

Βέλτιστες πρακτικές, συστάσεις 
πολιτικής, στρατηγικές εδαφικής 
ανάπτυξης, μοντέλα και προγράμματα 
χρηματοδότησης, συμπεράσματα 
σχετικά με το συνδυασμό U.M. και 
D.P.s, μοντέλα για τη λειτουργία των 
M.P.A.s, U.M.s, D.P.s και KACs, για 
τους συμμετέχοντες πιλοτικούς χώρους 
που συνδέονται με S.O.3.1 KPI1. 

1 εργαλείο / 
μέσο 

01/2018 

Αριθμός διαθέσιμων 
μέσων - εργαλείων για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης 
του βιώσιμου και 
υπεύθυνου τουρισμού 

4.1 

Πιλότοι για δοκιμές και επίδειξη 
υποβρύχιων μουσείων, πάρκων 
καταδύσεων και κέντρων 
ευαισθητοποίησης σε επιλεγμένες 
τοποθεσίες 

Δραστηριότητες προετοιμασίας, 
ανάπτυξης και δοκιμών σε πιλοτικές 
τοποθεσίες Capo Rizutto, Baia Bay, 
Δυτικός Παγασίτικος / Σποράδες και 
περιοχές του Cavtat που συνδέονται με 
S.O.3.1 KPI2 

4 τουριστικοί 
προορισμοί  

10/2019 

Αριθμός τουριστικών 
προορισμών που 
καλύπτονται από ένα 
εργαλείο αξιολόγησης 
βιώσιμου τουρισμού 

5.1 

Εργαλείο / μέσο για την ανάληψη των 
αποτελεσμάτων των σχεδίων 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη 
βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού σε 
άλλες περιοχές της Μεσογείου 

Χάρτης με τα αποτελέσματα του έργου 
που μπορούν νε μεταφερθούν για την 
ορθή λειτουργία Κέντρων 
Ευαισθητοποίησης (KAC) σε άλλες 
περιοχές της Μεσογείου και που 
συνδέονται με τον S.O.3.1 KPI1. 

1 εργαλείο / 
μέσο 

10/2019 

Αριθμός διαθέσιμων 
μέσων - εργαλείων για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης 
του βιώσιμου και 
υπεύθυνου τουρισμού 
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