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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 

       

Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου 

-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.                                           Αξηζ. Πξση.:         1986                                                         

 

Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην 

Σαρ.Κσδ: 85100, Ρφδνο 

Σειέθσλν: 22413 60619 

URL: www.readsa.gr 

Email: kchristofakis@otenet.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «2.2.1 

Δημοςιότητα για την προετοιμαςία του Διαγωνιςμοφ των Επιδεικτικών Ζργων ςτο ΝΑ», πνπ 

εληάζζεηαη ζην έξγν «Βηψζηκε Δλεξγεηαθή Αλάπηπμε ζε Πεξηθεξεηαθφ, Γηαπεξηθεξεηαθφ θαη 

Γηαζπλνξηαθφ Δπίπεδν», ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο 

«Διιάδα-Κχπξνο 2007-2013». 

 

 

Αλαζέηνπζα αξρή Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. 

Σίηινο έξγνπ Δημοςιότητα για την προετοιμαςία του Διαγωνιςμοφ των Επιδεικτικών 
Ζργων ςτο ΝΑ 

Δίδνο δηαδηθαζίαο Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (απεπζείαο αλάζεζε) 

Πξνυπνινγηζκφο Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηηο 10.000 επξψ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

Υξεκαηνδφηεζε 

έξγνπ 
Η πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(Δ.Σ.Π.Α) θαη θαηά 20% απφ Δζληθνχο Πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφ 17-09-2013 θαη κε αξηζ. Κ5_01_01 

χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, σο Δπηθεθαιήο 

Δηαίξνπ. 

http://www.readsa.gr/
mailto:kchristofakis@otenet.gr


Υξφλνο πινπνίεζεο Έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

Καηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ 

Τεηάρηη 26-02-2014 

Σφπνο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

 

 

Ανηικείμενο έργοσ αναδότοσ –Παραδοηέοσ  

θνπφο απηνχ ηνπ παξαδνηένπ είλαη ε πινπνίεζε ελφο ζπλφινπ δξάζεσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζε 

δξάζεηο δεκνζηφηεηαο (Γειηία ηχπνπ, δηαθεκηζηηθά ζπνη, δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν) γηα ην Πξφγξακκα θαη ηα επηδεηθηηθά έξγα ζην Νφηην Αηγαίν.  

 

Καηαρψξεζε γηα ην δηαγσληζκφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ έξγνπ. 

 

Η δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ παξαδνηένπ ζα είλαη φζν θαη ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ήηνη κέρξη 31 

Απγνχζηνπ 2015.  

 

Ο αλάδνρνο κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ, ην 

νηθνλνκηθφ ηίκεκα, ην νπνίν δελ ζα μεπεξλάεη ηηο 10.000 επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, 

θαζψο θαη φινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη πξνβιέπνληαη ζην πιαίζην ησλ 

ζπκβάζεσλ κε απεπζείαο αλάζεζε. 

 

Προθεζμία ολοκλήρφζης σπηρεζιών 

Οη ππεξεζίεο ηνπ αλάδνρνπ ζα έρνπλ δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 31 

Απγνχζηνπ ηνπ 2015. 

  

 

 

Προϋπολογιζμός ηοσ έργοσ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ (10.000 €), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

Σν έξγν πινπνηείηαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα-Κχπξνο», 

κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, κε πνζνζηφ 80%) θαη εζληθψλ πφξσλ  (20%). 

 

Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί σο εμήο: ε πξψηε δφζε ηεο ακνηβήο ζα πιεξσζεί κε ηελ δεκηνπξγία 

θαη παξάδνζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ ζπφη (1
ν
 ηξίκελν 2014).  

 



Η δεχηεξε δφζε ηεο ακνηβήο, ε νπνία ζα πιεξσζεί ην β` ηξίκελν ηνπ 2014 κε ηελ παξάδνζε ησλ 

δειηίσλ ηχπνπ θαη δηαθεκηζηηθψλ δξάζεσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ κέρξη ηφηε.  

 

Η Σξίηε δφζε ηεο ακνηβήο ην δ` ηξίκελν ηνπ 2014 κε ηελ παξάδνζε ησλ δειηίσλ ηχπνπ θαη 

δηαθεκηζηηθψλ δξάζεσλ πνπ νινθιεξψζεθαλ κέρξη ηφηε. 

 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ηεο ακνηβήο ζα πιεξσζεί ην β` ηξίκελν ηνπ 2015 κε ηελ παξάδνζε ηνπ 

ηειηθνχ παθέηνπ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

 

Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην δηαγσληζκφ 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.  

 

Αποκλειζμός σπουηθίφν 

Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιείνληαη φζνη ππνςήθηνη: 

 Απνθιείζζεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ζην Γεκφζην 

 Έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο βάζεη 

δηθαζηηθήο απφθαζεο 

 Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα  

 Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φζνη ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

 

Επιλογή αναδότοσ 

Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε βάζε ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ ζπζρέηηζε ησλ θξηηεξίσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θάζε θξηηεξίνπ κε ζπλνιηθφ άζξνηζκα 100: 

 

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πληειεζηήο βαξχηεηαο  

Πξνηεηλφκελεο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ  

30% 

Οκάδα Έξγνπ 20% 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά –πξνζθεξφκελε ηηκή 50% 

 



Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο θξηηεξίσλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο 

νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα παξνπζηάδνπλ ηηο δξάζεηο 

δεκνζηφηεηαο πνπ πξνηίζεληαη λα πινπνηήζνπλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή, 

πνηνηηθή θαη νινθιεξσκέλε πξνψζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Δπηδεηθηηθψλ Έξγσλ ζην 

ΝΑ.  

 

Η βαζκνινγία, ζα ππνινγηζηεί κε ηνλ θάησζη ηχπν: 

Βαζκνινγία έθαζηνπ/ βαζκνινγία θαιχηεξνπ Υ 0,50 +  θζελφηεξε νηθνλνκηθή / πξνζθνξά 

έθαζηνπ Υ0,50  =  ην κεγαιχηεξν άζξνηζκα   

 

Οη ππνςήθηνη κε ηερληθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 75/100 ζα απνθιείνληαη.  

  

 

Προθεζμία και ηόπος σποβολής 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ιήγεη ηελ   Τεηάρηη 26-02-2013, ψξα 13:00 κ.κ.. Οη 

πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζε έλα εληαίν θάθειν πξνζθνξάο ζηελ 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ κε ηε κνξθή ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ: 

 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ – Δλεξγεηαθή Α.Δ. 

Πιαηεία Διεπζεξίαο 1 

Πεξηθεξεηαθφ Μέγαξν 

85100, Ρφδνο 

 

Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. Σνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ν ππνςήθηνο είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

2. Σνλ ππνθάθειν «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή  

γηα ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαζψο θαη βηνγξαθηθά ηεο νκάδαο 

έξγνπ. 

3. Σνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνηεηλφκελε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ 10.000 επξψ, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

 

Δημοζίεσζη πρόζκληζης 

Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα www.readsa.gr 

 

http://www.readsa.gr/


 

 

                                                                                                   

Η Πρόεδροσ Διοικητικοφ υμβουλίου 

τησ Αναπτυξιακήσ Εταιρίασ Περιφζρειασ 

Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 

 

 

Παραςκευή-Ελευθερία Φτακλάκη 

 


