
 

                      
 

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007 -2013"  με ποσοστό συγχρηματοδότησης  95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.  

και  5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/8) 
 

 

        Κατερίνη, 11/05/2015 

        Αρ. πρωτ. 275 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.»  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

(ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (Π.Α.Α.) 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 

 

 

 

       

                                                                  Προϋπολογισμός: 19.680 € 

                                                                  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) 

 

 

 

 
  

 

ΠΑΑ 2007-2013 
Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 

Η Ευρώπη επενδύει στις 
αγροτικές περιοχές 

LEADER 

 

  

 



ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το παρών έργο αποτελεί μέρος της διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Πολιτιστικό 

Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 421, 

Υπομέτρο 421α – Διατοπική συνεργασία, με την υπ΄αριθμ. 5961/26 – 03 – 2014 Απόφαση 

ένταξης.  

Στο σχέδιο διατοπικής συνεργασίαςσυμμετέχουν έξι (6) Ο.Τ.Δ. από την Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας: 

1. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. (Συντονίστρια Ο.Τ.Δ.) 

2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

Αντικείμενο του Σχεδίου αποτελεί η καταγραφή και οργάνωση όλων των εθίμων και 

των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουν ρίζες στην αγροτική παραγωγή και τα 

λαϊκά δρώμενα και πραγματοποιούνται αδιάκοπα τα τελευταία χρόνια στις περιοχές 

εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των νομών της Π.Κ.Μ.  

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως συντονιστής  εταίρος του ανωτέρω διατοπικού 

σχεδίου,καλεί υποψήφιους αναδόχους – φυσικά πρόσωπα – για την ανάληψη 

καθηκόντων συντονισμού και στήριξης του σχεδίου. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι εργασίες και τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο υποψήφιος ανάδοχος  στο  πλαίσιο του 

έργου «Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»θα 

αφορούν στη τεχνική στήριξη του σχεδίου και ειδικότερα στην: 

1. Υποβολή τεχνικών εκθέσεων και εκθέσεων προόδου φυσικού αντικειμένου έργου 

2. Σύνταξη και υποβολή οικονομικών εκθέσεων και έκθεσης  οικονομικού απολογισμού  

και απολογισμού ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του έργου 

3. Σύνταξη πιστοποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εταίρων, με 

επιμερισμό των δαπανών στους συμμετέχοντες εταίρους σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

σχέδιο συνεργασίας 

4. Συμμετοχή στις κοινές συναντήσεις εργασίας  των εταίρων 

5. Υποστήριξη των εταίρων στην υλοποίηση του σχεδίου συμπεριλαμβανομένης της 

σύνταξης τευχών δημοπράτησης που θα απαιτηθούν στην υλοποίηση των Πακέτων 

Εργασίας   

- Π.Ε.1. Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης καταγραφής και τεκμηρίωσης εθίμων 

και εκδηλώσεων 

- Π.Ε.2. Κατάρτιση marketingplan 

- Π.Ε.3 Υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής 

-Π.Ε.4 Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγράμματος υποστήριξης και 

ανάδειξης θεσμών / συνεργασιών. 
6. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην παρακολούθηση του έργου 



7. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και έγκαιρη διατύπωση 

προτάσεων επίσπευσης διαδικασιών.  

 

Κατερίνη, 11/05//2015 

 Θεωρήθηκε 

 

 

 

                  Παρτσαλίδου Μπέττυ 

 Συντονίστρια Leader 



Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝΑΔΟΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

Τεχνική στήριξη – Συντονισμός του 

σχεδίου διατοπικής συνεργασίας 

«Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» 

Αποκοπή 1 16.000,00 € 16.000,00 € 

Σύνολο    16.000,00 € 

Φ.Π.Α   3.680,00 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης     19.680,00 € 

 

 

 

 

 

   Κατερίνη, 11/05/2015 

 

 

 

 Θεωρήθηκε 

 

 

 

                  Παρτσαλίδου Μπέττυ 

 Συντονίστρια Leader 



Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο :Αντικείμενο συγγραφής 

Οι εργασίες και τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο υποψήφιος  ανάδοχος αφορούν τον 

συντονισμό και τεχνική στήριξη του σχεδίου «Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας». 

 

Ρητά αναφέρεται ότι το φυσικό αντικείμενο θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεση 

της Σύμβασης  

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Tο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 

2. Την Κ.Υ.Α. 401/30-3-2010 και τις τροποποιήσεις αυτής 

3. Την Υ.Α. 1577/22-07-2010 και τις τροποποιήσεις αυτής 

4. Την υπ’  αρ. 5961/26-03-2014 Απόφαση ένταξης σχεδίου συνεργασίας με τίτλο 

«Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » στο Πρόγραμμα" 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 

421α – Διατοπική συνεργασία. 

5. Την υπ’αρ. 4/17-03-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Πιερικής Αναπτυξιακής 

Α.Ε. ΟΤΑ για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

6. Την υπ’αρ. 20/27-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Νομού 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

7. Την υπ’αρ. 33/3γ/22-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Πέλλας  

Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

8. Την υπ’αρ. 65/4/08-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής 

Χαλκιδικής Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

9. Την υπ’αρ.  37/3/16-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Κιλκίς 

Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

10. Την υπ’αρ. 231/30-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Σερρών.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

 

Άρθρο 3ο :     Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30/08/2015, με δυνατότητα 

παράτασης,σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης του σχεδίου συνεργασίας.  

 

 

Άρθρο 4ο :     Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας αρχής 

Είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του Αναδόχου 



Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στην Προκήρυξη με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική 

κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα 

έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σ’ αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις 

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις 

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση 

 

Άρθρο 6ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 

καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 

γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 

που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή ή ο 

Ανάδοχος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής κ.α. στην περίπτωση κατά 

την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει 

αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το 

άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 

ανωτέρας βίας.Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον Ανάδοχο 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 7ο :     Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   

 

Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει όπως ακολουθεί: 

1) Με την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί το 30% του συμβατικού τιμήματος 

του έργου ήτοι 4.800 €  ( τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια  ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 23%  ήτοι 

1.104 € ( χίλια εκατόν τέσσερα ευρώ) 

2) Με την βεβαίωση/ πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των Π.Ε.1 και  Π.Ε.2από την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου θα καταβληθεί το 40% του 

συμβατικού τιμήματος του έργου ήτοι 6.400 €  (έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) πλέον 

Φ.Π.Α 23%  ήτοι 1.472 € (χίλια τετρακόσια εβδομήντα δυο ευρώ) 

3) Με την ολοκλήρωση του έργου και κατόπιν βεβαίωσης /πιστοποίησης καλής 

εκτέλεσης όλου του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 

θα καταβληθεί το 30% του συμβατικού τιμήματος του έργου ήτοι 4.800 €  ( τέσσερις 

χιλιάδες οχτακόσια  ευρώ) πλέον Φ.Π.Α 23%  ήτοι 1.104 € ( χίλια εκατόν τέσσερα 

ευρώ). 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η 

καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου παραλαβής της 

αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 



ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με 

τον οποίο βαρύνεται  η Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

 

Άρθρο 9ο :     Φόροι, κρατήσεις 

Ο ανάδοχοςσύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται από τα 

Δικαστήρια της Κατερίνης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.                   

 

 

   Κατερίνη, 11/05//2015 

 Θεωρήθηκε 

 

 

                  Παρτσαλίδου Μπέττυ 

 Συντονίστρια Leader 



 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις: 

1. Tο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, 

2. Την Κ.Υ.Α. 401/30-3-2010 και τις τροποποιήσεις αυτής 

3. Την Υ.Α. 1577/22-07-2010 και τις τροποποιήσεις αυτής 

4. Την υπ’  αρ. 5961/26-03-2014 Απόφαση ένταξης σχεδίου συνεργασίας με τίτλο 

«Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας » στο Πρόγραμμα" 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 

421α – Διατοπική συνεργασία. 

5. Την υπ’αρ.4/17-03-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Πιερικής Αναπτυξιακής 

Α.Ε. ΟΤΑ για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

6. Την υπ’αρ. 20/27-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Νομού 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

7. Την υπ’αρ. 33/3γ/22-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Πέλλας  

Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

8. Την υπ’αρ. 65/4/08-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής 

Χαλκιδικής Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

9. Την υπ’αρ. 37/3/16-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Κιλκίς 

Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

10. Την υπ’αρ. 231/30-04-2015 απόφαση της Ε.Δ.Π. Leader της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Σερρών.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την έγκριση των όρων της παρούσης. 

 

Β. Την 4/17-03-2015 απόφαση συγκρότησης επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών – 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμόμε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων 

προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του 

προϋπολογισμού, για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή εργασίας 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης – 

συντονισμού του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας 

 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.» 

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ 
16.000,00 € 

 



 

Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης - συντονισμού 

του σχεδίου  διατοπικής συνεργασίας «Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας»χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος 

"Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 421α – 

Διατοπική συνεργασία και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 



 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στα γραφεία της Πιερικής 

Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ , 16
ης

 Οκτωβρίου 17β , Κατερίνη 60100 2
ος

 όροφος. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού:  14.30 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 14.00 

 

2. Τεύχη Δημοπράτησης 

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά 

ισχύος είναι: 

α) η παρούσα διακήρυξη 

β) η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

δ) η τεχνική περιγραφή 

 

3. Διευκρινήσεις επί της προκήρυξης 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι: 

Παρτσαλίδου Μπέττυ 

16
ης

 Οκτωβρίου 17β , Κατερίνη 60100 2
ος

 όροφος  

2351027541 

pieriki@otenet.gr 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την ΟΤΔ Πιερική Αναπτυξιακή 

Α.Ε. Ο.Τ.Α. συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς το αργότερο πέντε ημέρες, πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών. Οι συμπληρωματικές 

πληροφορίες κλπ θα πρέπει να παρέχονται το αργότερο έως και τρείς ημέρες πριν από την 

ημερομηνία που έχει ορισθεί για την λήξη της υποβολής των προσφορών 

 

4. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα 

(90) ημέρες από την επόμενη της ημέρας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται 

την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (όχι άνω των σαράντα πέντε ημερών). Οι 

συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν 

απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον 

διαγωνισμό. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη 

λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχτεί. 

Δεν επιτρέπεται η απόσυρση προσφοράς υποψηφίου ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και 

ανεξάρτητα από την κατακύρωση. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο 
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διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα, πέραν των άλλων, σε έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

 

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής  

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ,  Πολυτεχνικής ή Γεωπονικής ή 

άλλης Σχολής ΑΕΙ  της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής και να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην  

διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με προτεραιότητα στους 

έχοντες αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση διατοπικών/διακρατικών σχεδίων 

συνεργασίας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή 

να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 

 

6. Αποκλεισμός συμμετοχής 

Από τον παρόντα διαγωνισμό αποκλείονται: 

6.1.  Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και συγκεκριμένα 

εάν σε βάρος υποψηφίων έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν ή περισσότερους από της λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

α)   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 

351 της 29.1.1998, σελ.1). 

β)    δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 

γ)    απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σελ.48). 

δ)    νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 

οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 

ε)    όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 

προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από της κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

στ)  για όσους κινήθηκε εναντίον της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε 

άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από της κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

ζ)     όσοι καταδικάσθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά 

την επαγγελματική διαγωγή της. 



 

η)    όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική της ιδιότητα, 

που έχει διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από της αναθέτουσες 

αρχές. 

θ)    όσοι δεν έχουν εκπληρώσει της υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου 

είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

ι)     όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τις σχετικές με την πληρωμή των 

φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία. 

ια)  όσοι είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/2007 ή παραλείψεως 

υποβολής των πληροφοριών αυτών. 

6.2. Τα φυσικά της αλλοδαπής που έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή 

παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί 

αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 

7.Υποβολή δικαιολογητικών 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στην 

προσφορά τους (στο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής) τα παρακάτω δικαιολογητικά 

συμμετοχής : 

7.1.    Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 

υπογεγραμμένηαπό τον διαγωνιζόμενο. 

 7.2 Νομιμοποιητικά έγγραφα διαγωνιζόμενου και συγκεκριμένα: 

 Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

(α) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για τους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχει 

εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική του διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση 

των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις 

Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.  

(β) συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή.  

(γ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του 

διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.  



 

(δ) αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών της παραγράφου Δ) Δικαιολογητικά κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης της παρούσας Διακήρυξης.   

 Τίτλο Σπουδών. 

 Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου ή άλλου ισοδύναμου οργανισμού ή 

επαγγελματικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση 

άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή το 

εκδιδόμενο δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθεί από 

ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής. 

 Βιογραφικό 

 Βεβαιώσεις Επαγγελματικής εμπειρίας 

 Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση πιστοποιητικών 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή τα 

εκδιδόμενα, ακόμα και στην ημεδαπή, δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 

είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο στο πλαίσιο της παρούσας. Σε χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από 

υπεύθυνη δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάμου εγγράφου 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. 

B) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 

Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να: 

 Έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 

μπορεί να αναφέρονται και στην Αγγλική. Αν αυτοί δεν μπορεί να αποδοθούν στην 

Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική. Στην περίπτωση που η απόδοση 

όρου της παρούσας προκήρυξης στην Αγγλική διαφέρει της απόδοσής του στην 

Ελληνική, υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο. Το ίδιο θα ισχύει για το μεταφρασμένο 

κείμενο των προσφορών στην Ελληνική. 

 Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρούσα 

προκήρυξη. 

 Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. 



 

 Είναι δακτυλογραφημένες και αριθμημένες ανά σελίδα (η αρίθμηση μπορεί να είναι 

διαφορετική για κάθε υποφάκελο) και να μην 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 Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και 

Παραλαβής, κατά τον έλεγχο που διενεργεί κατά την αποσφράγιση, θα μονογράφει 

τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από 

την αποσφράγιση της προσφοράς. 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη είναι του Ν.1599/86 

και πρέπει να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής πρέπει να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

Τα φυσικά της αλλοδαπής υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως 

μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα ειδάλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 2. Περιεχόμενα υποφακέλου Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Τα περιεχόμενα του Υποφακέλου Α περιγράφονται αναλυτικά στην A.7.ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ . 

 3. Περιεχόμενα υποφακέλουΒ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 

3.1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου  

 Ειδική αντίληψη του Έργου. Κατανόηση των απαιτήσεων και των 

στόχων του Έργου 

 Διάρθρωση Πακέτων Εργασίας - Παραδοτέων 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας 

πιστά τη δομή που περιγράφεται ανωτέρω, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

 4. Περιεχόμενα υποφακέλουΓ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, το Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, ορθά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

προσφέροντα . 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολοτων 

υπηρεσιών που θα παρέχει.  

Η τιμή θα είναι εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς 

να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ξεχωριστά. 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά 

περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα 



 

πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του 

Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία 

αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα 

στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  

 

5. Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή 

ενιαίου περιβλήματος. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή 

τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή τους.  

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών που αναφέρονται στην 

παράγραφο Ατης παρούσας.  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ισχύ έχουν όλες οι προσφορές που έχουν υποβληθεί 

στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη).  Ισχύει 

όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό 

τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του 

διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

«Στοιχεία του υποψήφιου» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ:«Τεχνική στήριξη – Συντονισμός του έργου «Πολιτιστικό Καλεντάρι της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 27/05/2015 

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

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα 

αναφέρεται το φυσικό  πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά. 

Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους 

επιμέρους υποφακέλους με τους τίτλους: 



 

 Υποφάκελος Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: τα περιεχόμενα του 

Φακέλου περιγράφονται αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους της παρούσας 

Διακήρυξης και περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο. 

 Υποφάκελος Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: τα περιεχόμενα του Φακέλου 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Περιεχόμενα υποφακέλου Β: «Τεχνική 

προσφορά»  της παρούσας Διακήρυξης και περιλαμβάνει το πρωτότυπο και ένα (1) 

αντίγραφο. Σε ένα από τα αντίτυπα της Τεχνικής Προσφοράς και σε κάθε σελίδα 

αυτού, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο 

σε περίπτωση διαφοράς με το άλλο αντίτυπο. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, 

καθώς και του άλλου αντιτύπου θα πρέπει να είναι μονογεγραμμένη.  

 Υποφάκελος Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: τα περιεχόμενα του Φακέλου 

περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4. Περιεχόμενα υποφακέλου Γ: 

«Οικονομική προσφορά»    της παρούσας Διακήρυξης και περιλαμβάνει ένα 

πρωτότυπο. 

Οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε απαίτηση, διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση της προσφοράς.  

Διευκρινίσεις επί της προσφοράς δίδονται μόνο όταν ζητηθούν εγγράφως από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία έχει συγκροτηθεί  

από την Αναθέτουσα Αρχή και απαντώνται εγγράφως από του υποψηφίους Αναδόχους. Από 

τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της.  

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ημέρα διενέργεια του διαγωνισμού κατά τη διαδικασία 

που περιγράφεται στην  παράγραφο Γ «Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού» της παρούσας 

 



 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Διαδικασία αποσφράγισης προσφορών –  Στάδια ελέγχου και αξιολόγησης 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και Παραλαβής, που έχει οριστεί με την 

υπ΄αριθμ. 4/17-03-2015 απόφαση του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ. 

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

Α. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος 

φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Β. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τελική 

βαθμολόγηση - επιλογή Αναδόχου. 

Στο πρώτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και Παραλαβής 

συντάσσει πρακτικό με την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Το 

πρακτικό της Επιτροπής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

Στο δεύτερο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και 

Παραλαβής συντάσσει πρακτικό με τη βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 

συμμετεχόντων στο στάδιο αυτό. Το πρακτικό της Επιτροπής κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

Στο τρίτο στάδιο η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και Παραλαβής 

συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου 

στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax).  

Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: 

 2. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – αποσφράγιση και έλεγχος 

φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών – Παρακολούθησης και Παραλαβής την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

κατάθεσης των προσφορών, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οπότε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και 

Παραλαβής παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο 

Πρωτόκολλο.  

Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης 

της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών – Παρακολούθησης και 

Παραλαβής/ Επιτροπή Διαγωνισμού θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι 

φάκελοι συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, 

δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. Οι διαγωνιζόμενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα 

το φάκελο συμμετοχής αποκλείονται του διαγωνισμού, με σχετική αναφορά στο πρακτικό 

της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.).  

Κατόπιν η Ε.Δ.  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 



 

Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη 

συνεδρίαση της Ε.Δ.  με την εξής διαδικασία: 

Η Ε.Δ. αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και 

ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις Υποφάκελοι με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό  (του κυρίου φακέλου προσφοράς) 

και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις Υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την 

περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες Υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί 

στην Υπηρεσία.  

Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Ε.Δ. αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών 

συμμετοχής, μονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε 

αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Ε.Δ. δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 

συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της 

Διακήρυξης. Η Ε.Δ. ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των 

δικαιολογητικών. 

Η Ε.Δ. εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων 

που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν 

τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η Ε.Δ. μπορεί κατά τη διάρκεια του 

σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων 

στοιχείων.  

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με την αποδοχή ή την 

αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Το πρακτικό της Ε.Δ. κοινοποιείται στους 

συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax). Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα 

υποβολής ενστάσεων επ αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο Γ.6 της παρούσας. Μετά την 

παρέλευση του διαστήματος αυτού και την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, η Ε.Δ. 

ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Τεχνικών Προσφορών και ενημερώνει 

σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο 

αυτό.   

 3.         Αποσφράγιση φακέλων Τεχνικής Προσφοράς. Αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, μετά από σχετική πρόσκληση όσων 

προσφερόντων δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, η Ε.Δ. αποσφραγίζει σε 

ανοικτή συνεδρίαση τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς αυτών και μονογράφει τα 

περιεχόμενά τους.    

Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της Ε.Δ. ακολουθεί η αξιολόγηση των 

Τεχνικών Προσφορών και η βαθμολόγησή τους. 

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής 

αξιολόγησης και αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής 

αξιολόγησης και αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

  



 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Ομάδα Α: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

(σ1)100% 

Ειδική αντίληψη του Έργου. Κατανόηση των απαιτήσεων και των 

στόχων του Έργου. 

50% 

Διάρθρωση Πακέτων Εργασίας - Παραδοτέων 30% 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 20% 

Όλα τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται το καθένα αυτόνομα, με ελάχιστη 

βαθμολογία το 0 και μέγιστη το 100.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του επί 

τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου.  

Η βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Με βάση τα ανωτέρω, η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς TΠ, υπολογίζεται ως εξής:  

ΤΠ = ∑ Αi  x σi    

όπου: 

Αi η βαθμολογία για το κριτήριο i  

σi o συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i 

 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Ε.Δ. μπορεί να επικοινωνεί είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας 

(fax) 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. Σε καμία περίπτωση οι 

υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν 

αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά 

είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Ε.Δ., στο 

οποίο περιλαμβάνεται για κάθε Τεχνική Προσφορά η βαθμολογία για κάθε κριτήριο, καθώς 

και το σύνολο της βαθμολογίας. 

Το πρακτικό της Επιτροπής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεμοιοτυπία (fax). Οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επ’αυτής σύμφωνα με 

την παράγραφο Γ6 της παρούσας.  Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού και την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, η Ε.Δ. ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος 

των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό.   

  



 

4. Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Συνολική 

βαθμολόγηση προσφορών. Επιλογή Αναδόχου 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Ε.Δ. 

και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους 

των οποίων οι Τεχνικές Προσφορές αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο 

παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν 

να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι 

συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ. 

μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων 

προσφορών απορρίφθηκαν σε προηγούμενα στάδια δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 

στους συμμετέχοντες.   

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Ε.Δ. προβαίνει στην αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφοΓ7της παρούσας και 

στη συνέχεια προχωρά στη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο Γ8 της παρούσας. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Ε.Δ. μπορεί να επικοινωνεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) 

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.  

Η Ε.Δ. μετά την ολοκλήρωση της συνολικής βαθμολόγησης των προσφορών, συντάσσει 

πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης, το 

οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. Η σχετική εγκριτική Απόφαση 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής. 

 

5.   Απόρριψη Προσφορών   

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, μετά από σχετική 

εισήγηση της Ε.Δ. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 

ή/και αιρέσεις,  

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την 

κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 

κεφάλαια της παρούσας, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 

 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 

 ορίζει χρόνο παράδοσης / υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου 

στην παρούσα, 



 

 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος αυτής που αναφέρεται στην 

παρούσα, 

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών – Παρακολούθησης και Παραλαβής ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, 

 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου 

αυτοί αναφέρονται. 

6.   Διοικητικές προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία  

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή  Ενστάσεων που έχει συσταθεί (Απόφαση 

4/17-03-2015  Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ) εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών αφότου 

έλαβε ο κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη γνώση των αποφάσεων των Επιτροπών.  

Η Επιτροπή Ενστάσεων οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία τριών (3)  

ημερών από την κατάθεση της. 

 7.  Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που 

θα παρέχει. Η τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά. Η 

προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση 

το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να 

περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για 

την πλήρη εκτέλεση του Έργου.  

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα η Συνολική 

Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς Π είναι το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της 

χαμηλότερης Οικονομικής Προσφοράς, προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης 

Οικονομικής Προσφοράς. 

 8. Συνολική βαθμολόγηση προσφορών  

Στη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών, η Τεχνική Προσφοράέχει συντελεστή 

βαρύτητας 80%, και η Οικονομική Προσφοράέχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

Προσφοράς, γίνεται με τον υπολογισμό της Συνολικής Βαθμολογίας για κάθε 

Προσφορά(ΣΒΠ), η οποίαπροκύπτει από την παρακάτω σχέση (το αποτέλεσμα 

στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο):  

ΣΒΠ  = 80x ( ΤΠ / Τmax ) + 20x (Kmin/KΠ) 

όπου:  

ΣΒΠ        : Συνολική Βαθμολογία της Προσφοράς Π 

ΤΠ        : ο συνολικός βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς Π 

Τmax : ο μεγαλύτερος συνολικός βαθμός Τεχνικής Προσφοράς, από όλες τις 

Τεχνικές Προσφορές που υποβλήθηκαν 

ΚΠ       : η Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ) της  Προσφοράς Π  



 

Kmin : η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (προ ΦΠΑ), από όλες τις 

Οικονομικές Προσφορές που υποβλήθηκαν 

 Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. 

Ανάδοχος του Έργου επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη 

μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία δηλ. το μεγαλύτερο ΣΒΠ.  

Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒΠ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες 

Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Τεχνικής 

Προσφοράς.  

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



 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

1. Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ενστάσεις 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών όπως της αποσφράγισης των 

προσφορών, του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών, του ελέγχου των τεχνικών 

προσφορών κατακύρωσης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 

λήξης υποβολής των προσφορών. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης συντάσσεται πρακτικό με το οποίο η 

Ε.Δ. εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των 

προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με 

τηλεομοιοτυπία (fax).  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο γίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα 

Αρχή, ο οποίος καλείται για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την 

αποστολή σε αυτόν της σχετικής κατακυρωτικής επιστολής. 

Σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην 

προκαθορισμένη περίοδο, καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μη κατακύρωσης του διαγωνισμού, εφόσον 

συντρέχει ένας τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους:  

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. 

2. Εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού. 

3. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι 

απαιτούμενες παρατάσεις. 

Η προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατακύρωσης. 

 

2. Κατάρτιση σύμβασης, υπογραφή, διάρκεια 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 

Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 

όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με το Π.Δ. 60/2007, ο Υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα 

παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 

Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά – Έλληνες πολίτες 

11..      Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  



 

Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά – Έλληνες πολίτες 

α)       για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007, 

β)        για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

22..      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το 

εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

33..      Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα 

εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

44..      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους δέχεται 

ανεπιφύλακτα. 

  

 Πίνακας 2 – Δικαιολογητικά – Αλλοδαποί  

11..      Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου Αναδόχου, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

22..      Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το 

εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

33..      Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία 



 

 Πίνακας 2 – Δικαιολογητικά – Αλλοδαποί  

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του.  Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα 

εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

44..      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας 

αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Υποψηφίου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού, στην οποία ο 

Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, 

τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

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

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, π ρ έ π ε ι  επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

Υποψηφίου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με Υπεύθυνη 

Δήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού Οργανισμού της χώρας του, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  Η ένορκη αυτή 

βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα 

μετά τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

 3. Ποινικές ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 

Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σε περίπτωση που ο 

Ανάδοχος παραβιάσει ουσιώδεις όρους της σύμβασης, της διακήρυξης ή της σχετικής εθνικής 

ή κοινοτικής νομοθεσίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, σε κάθε περίπτωση, να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο εάν 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

α) πτωχεύσει, ή 

β) τεθεί υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των 



 

παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. Στην περίπτωση αυτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τον πρώτο επιλαχόντα του παρόντος 

διαγωνισμού, ή και τους επόμενους κατά σειρά σε περίπτωση άρνησης, για υπογραφή 

σύμβασης με τους ίδιους οικονομικούς και λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της διακοπείσας 

σύμβασης και για το διάστημα που απομένει. 

 4. Λύση – Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση αναδόχου 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 

άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός του. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία.  Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α)  Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 

εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 

εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 

εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 

καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη). 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 

την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου 

κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 



 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με 

τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι 

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 

κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 

αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 

εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

 

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2351027541 καθημερινά από ώρες 9:00 έως 14:00, 

αρμόδια κα Παρτσαλίδου Μπέττυ. 

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από 

αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση ή αυτοπροσώπως  μέχρι δύο μέρες πριν 

την διενέργεια του διαγωνισμού 

 

Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

1. Δημοσίευση 

1) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικά με τοιχοκόλληση 

στην εξώθυρα. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό μπροστά σε δύο 

μάρτυρες. 

2) Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη 

διενέργεια του διαγωνισμού,  υποχρεωτικά, εφ άπαξ στον τύπο ως ακολούθως:  

√ δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες και σε 

√ μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα 

3)  Στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013"  

με ποσοστό συγχρηματοδότησης  95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  5 % από Εθνική Δαπάνη 

(Αριθμός ΣΑΕ082/8) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Κατερίνη, 11/05/2015 

        Αρ. πρωτ. 275 

 

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την παροχή 

της υπηρεσίας «Τεχνική στήριξη – Συντονισμός του σχεδίου διατοπικής 

συνεργασίας «Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
προϋπολογισμού: 19.680.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του 

σχεδίου συνεργασίας«Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» τοοποίο εγκρίθηκε με τηνυπ. αριθμ.5961/26-3-2014 Απόφαση Ένταξης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη. 
 

Το σχέδιο συνεργασίας«Πολιτιστικό Καλεντάρι της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα"Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 

2013" (ΠΑΑ), Μέτρο 421, Υπομέτρο 421α – Διατοπική Συνεργασία  και χρηματοδοτείται 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Δικαίωμα συμμετοχής: Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ,  

Πολυτεχνικής ή Γεωπονικής ή άλλης Σχολής ΑΕΙ  της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου 

τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών στην διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με 

προτεραιότητα στους έχοντες αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση 

διατοπικών/διακρατικών σχεδίων συνεργασίας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή 

να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των 19.680,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ23%). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει με 
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μία προσφορά, για το σύνολο του έργου. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν 

τον ανάδοχο. 

 

Διάρκεια της σύμβασης: Οι ανωτέρω δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 30/08/2015 

σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση αυτής και 

παράταση του. 

 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: την Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ,  

τηλ.:2351027541,fax.:2351025187, email:pieriki@otenet.gr και από την ιστοσελίδα 

www.pieriki-anaptixiaki.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη της Πιερικής 

Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην: Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, διεύθυνση: 16
ης

 

Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη, 60100,τηλ: 2351027541 έως 27/05/2015 ώρα 14:00, είτε 

καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 

τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά ή με courier, 

αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή έως 27/05/2015, ώρα 14:00. 

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.  

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης:  27/05/2015,  ώρα 14:30,  ημέρα Τετάρτη.  

Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς το αργότερο πέντε ημέρες, πριν από την ημερομηνία που 

έχει ορισθεί για την λήξη υποβολής των προσφορών. Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις 

δίνονται το αργότερο έως και τρείς ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 

λήξη της υποβολής των προσφορών και ώρες 08:00 έως 14:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες, 

αρμόδια κα Παρτσαλίδου Μπέττυ. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Μαυρίδου Ι. Σοφία 

http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
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Συνολική τιμή (κατ’ αποκοπή τιμή) χωρίς ΦΠΑ ολογράφως:  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Συνολική τιμή με  ΦΠΑ ολογράφως:  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Ονοματεπώνυμο: .................................. 

Τηλ. ................................ 

Fax. ............................. 

E-mail. ………………………………. 

 
 

Ημερομηνία  

 

 

 

Υπογραφή 


