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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CO-
CREATE” – Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive 

industriEs», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 96/03-03-2017 και 98/19-06-2017 σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της 
εταιρείας. 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. 

Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, Τηλέφωνο: (+30) 2241360617/19 Φαξ: (+30) 2241039985, e-
mail: elnikitara@otenet.gr , Πληροφορίες: Νικηταρά Ελευθερία – Χριστοφάκης Κώστας.  

2. Προϋπολογισμός έργου: 59.200,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
3. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: α. κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς 
υπηρεσίες παροχής συμβούλων. β. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία έχουν υλοποιήσει 
έργα παρόμοιας φύσης την τελευταία πενταετία. γ. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία 
εμφανίζουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων (2014 έως 2016) μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του 
υπό ανάθεση Έργου. δ. Νομικά Πρόσωπα, τα οποία θα δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των 
υπηρεσιών. 

4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.  

5. Διάρκεια της σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/10/2019, 
ημερομηνία λήξης του έργου  

6. Χρηματοδότηση Έργου: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής 
Συνεργασίας INTERREG MED, κωδ. Έργου 1204.   

7. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, Τηλέφωνο: (+30) 
2241360617/19 Φαξ: (+30) 2241039985. Πληροφορίες: Νικηταρά Ελευθερία – Χριστοφάκης 
Κώστας, 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε 
με ταχυμεταφορική (courier) και κατόπιν προσκόμισης της αίτησης χορήγησης (βάσει του 
σχετικού υποδείγματος του Παρ/τος). Για διευκόλυνση και μόνο των υποψηφίων, το πλήρες 

κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (www.readsa.gr).  
β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος, είτε ιδιοχείρως είτε με 
συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορική (courier) έως  την Πέμπτη 06/07/2017, Ώρα: 
11:00π.μ., καθώς το εμπρόθεσμο θα προσδιορίζεται από το Πρωτόκολλο Εισερχομένων της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 

8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Παρασκευή 07/07/2017. Ώρα: 
10:00π.μ., Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. 
Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι 
διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

9. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα 
με την Διακήρυξη.  

10. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 
11. Θεσμικό Πλαίσιο: Ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3852/2010, 427/2014 και 4412/2016 και οι 

Κανόνες Επιλεξιμότητας και Υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας 
INTERREG MED. 

12. Ημερομηνία δημοσίευσης Πρόχειρου Διαγωνισμού: 20/06/2017. 
13. 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.  

O Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 
 

 
Χρήστος Μπάρδος 
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Οι κλάδοι της μηχανικής, των κατασκευών και των επίπλων αποτελούν 

παραδοσιακούς τομείς για την περιοχή της Μεσογείου, με σημαντικό αντίκτυπο σε 

όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και απασχολησιμότητας. Οι 

συγκεκριμένοι τομείς, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν συχνά συνεργατικοί 

σχηματισμοί (Clusters), συνήθως χαρακτηρίζονται από έλλειψη καινοτομίας, που 

θα μπορούσε να ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητά τους στις εγχώριες και 

διεθνείς αγορές. Ο ανταγωνισμός που προέρχεται από άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα 

έντονος, ενώ οι κοινωνικές τάσεις αναζητούν νέες λύσεις: η καινοτομία είναι 

απαραίτητη για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, η 

παραγωγή ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις κοινωνικές και 

τεχνολογικές τάσεις, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις αυτών των 

συνεργατικών σχηματισμών (Clusters).  

Στόχος του έργου CO-CREATE είναι να στηρίξει τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στους δημιουργικούς κλάδους και τα παραδοσιακά Clusters ή δίκτυα, 

συνεισφέροντας στην πιλοτική δοκιμή και τον από κοινού σχεδιασμό δημιουργικών 

μεθόδων που θα εφαρμοστούν σε επιχειρηματίες και διαχειριστές Clusters με την 

υποστήριξη εργαλείων διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Το έργο θα προωθήσει τη συνεργασία με τη χρήση νέων μεθοδολογιών και 

εργαλείων απευθυνόμενων σε διαχειριστές Cluster, ΜμΕ και φορείς χάραξης 

πολιτικής. Τα κύρια αποτελέσματα θα είναι ένα σύνολο εργαλείων (εργαλειοθήκη) 

αλληλεπίδρασης με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας των Cluster και των ΜμΕ, 

η υποστήριξη 380 ΜμΕ σε έργα καινοτομίας, η ανάπτυξη ενός διακρατικού 

καινοτόμου δικτύου μεταξύ παραδοσιακών και δημιουργικών κλάδων και η 

προετοιμασία ενός «μανιφέστο» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την 

επέκταση του υπάρχοντος δικτύου. Επίσης, το CO-CREATE θα συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη περισσότερων ανταγωνιστικών Clusters σε Μεσογειακό επίπεδο, μέσω 

της εκπόνησης μίας μεθοδολογίας και ειδικών εργαλείων που θα εστιάζουν στην 

στήριξη πρωτοβουλιών μεταξύ των Clusters. 

Οι δώδεκα (12) εταίροι του έργου προέρχονται από την Ιταλία, την Ελλάδα, την 

Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα αναλυτικά. Στην πραγματικότητα, οι συμμετέχοντες οργανισμοί 

εκπροσωπούν τους φορείς παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες 

αρχές και τις ενώσεις τους και τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα των 

περιφερειών στις οποίες ανήκουν.  

 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

 

Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture of Venice Rovigo Delta - 

Lagunare (Επικεφαλής Εταίρος) (CCIAA DL) 
Ιταλία 

Veneto Region (VR) Ιταλία 

Spanish association for the Internationalisation of the companies of electronics, 

computer and telecommunications (SECARTYS) 
Ισπανία 

Andalusian Institute of Technology (IAT) Ισπανία 

Toulon Var Technologies (PMM-TVT) Γαλλία 

Jozef Stefan Institute (JSI) Σλοβενία 
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Association Science and Technology Park Almada / 

Setúbal  (MADAN PARQUE) 
Πορτογαλία 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κιλκίς (CCI KILKIS) Ελλάδα 

Politecnico di Milano Ιταλία 

DEVELOPMENT AGENCY ZAGREB – TPZ Ltd. (RAZA-TPZ) Κροατία 

KNOWLEDGE INNOVATION MARKET FOUNDATION (KIMbcn) Ισπανία 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (READ S.A.) Ελλάδα 
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A.1 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε 

παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, 

που συγκροτείται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Πιλοτικές δράσεις  

 

Οι κύριοι στόχοι του Πακέτου εργασίας είναι η ενοποίηση στρατηγικών και 

αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων εγκεκριμένων 

σχετικών έργων σε μία κοινή μεθοδολογία και μία σειρά υπηρεσιών και 

χρηματοδοτικών εργαλείων. Η μεθοδολογία θα εστιάζει σε δραστηριότητες 

αλληλεπίδρασης και συν-δημιουργίας (co-creation), οι υπηρεσίες θα παρέχονται 

μέσω της λειτουργίας δημιουργικών εργαστηρίων (creative camps) και υπηρεσιών 

Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας  και τα εργαλεία θα εστιάζουν σε 

χρηματοδοτικά προγράμματα.  

Οι πιλοτικές δράσεις απευθύνονται σε Clusters (βελτίωση ικανοτήτων), σε ΜμΕ 

(παραγωγή ιδεών) και Τοπικές / Περιφερειακές Αρχές (ΕΠ 2014 – 2020, 

Προτεραιότητα 1 και 3: Υποστήριξη Καινοτομίας Cluster και ΜμΕ).   

Η αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας, θα είναι υπεύθυνη για την 

εκπαίδευση των διαχειριστών Cluster και την υλοποίηση υποστηρικτικών 

υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων ενός εκπαιδευτικού μαθήματος και ενός 

εργαστηρίου στην περιοχή της, για την ανάπτυξη προτάσεων για χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνη για τη 

διοργάνωση ενός δημιουργικού εργαστηρίου (creative camp), την 1 προς 1 

υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς επίσης για τη 

διοργάνωση ενός εργαστηρίου και την ανάπτυξη μίας πρότασης για καινοτόμα 

χρηματοδοτικά σχήματα. Τέλος, θα πρέπει να επιλέξει εμπειρογνώμονες για να 

συμμετάσχουν στη φάση της αξιολόγησης των πιλοτικών.  

  

 

ΔΡΑΣΗ 3.1: Προκαταρκτικές δραστηριότητες: επικαιροποίηση του μοντέλου και 

του συνόλου εργαλείων προς δοκιμή 

 

Αυτή η δράση: 

- θα ενσωματώσει τις επιλεγμένες μεθόδους προς δοκιμή (μοντέλα, αποτελέσματα 

και εργαλεία από τα ακόλουθα έργα: ALPCLUSTERS2020, CCALPS, SILMAS, IP-

SMEs, FIREMED, FIDIAS κ.α.) που θα εντοπισθούν και προστεθούν από προτάσεις 

των εταίρων 

- θα συλλέξει και θα προσαρμόσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τις πιλοτικές 

δράσεις  

- θα συλλέξει και θα ενημερώσει δεδομένα σχετικά με τις περιοχές των πιλοτικών 

δοκιμών 

- θα προσδιορίσει τους στόχους αναφοράς (ΜμΕ, Clusters, Τοπικές – 

Περιφερειακές Αρχές κτλ) που θα εμπλακούν 

 

Παραδοτέα: 

 

- Π.3.1.1. Μελέτη επικαιροποίησης για την εκκίνηση των πιλοτικών 

δράσεων 

Συμμετοχή στην επικαιροποίηση των Μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο των έργων: Alpcluster 2020, Clustrat και CreaMed και της εργαλειοθήκης 

που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο των έργων: CCALPS (Creative Camp), SILMA 

(gamification techniques and app), IPSMes (IPR support Service), Fidias και 

FIREMED (Financial Schemes and instruments) 
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Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

 

 

ΔΡΑΣΗ 3.3: Μεθοδολογία Υλοποίησης των Πιλοτικών Δράσεων 

 

Η παρούσα δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση της μεθοδολογίας υλοποίησης των 

πιλοτικών δράσεων σύμφωνα με τους χρήστες που θα συμμετάσχουν (Clusters, 

ΜμΕ, φορείς χάραξης πολιτικής), την ανάπτυξη της μεθοδολογίας αξιολόγησης και 

την προετοιμασία ενός καταλόγου δεικτών αξιολόγησης (KPIs). Ξεκινώντας από τη 

μεθοδολογία και σύμφωνα με τις προκαταρκτικές δράσεις που θα έχουν 

σχεδιαστεί, η κάθε περιοχή του έργου θα καθορίσει ένα πλάνο πιλοτικών δράσεων, 

όπου θα επιλεγούν τομείς και θα εντοπιστούν δημιουργικά δίκτυα. 

 

Παραδοτέα: 

 

- Π.3.3.2. Πλάνο Πιλοτικών Δράσεων 

Σχεδιασμός 1 Πλάνου πιλοτικών δράσεων για την προσαρμογή σε τοπικό επίπεδο 

της μεθοδολογίας υλοποίησης των πιλοτικών δράσεων. 

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

 

 

ΔΡΑΣΗ 3.5: 2ο Στάδιο Πιλοτικών Δράσεων: Δράσεις αλληλεπίδρασης που 

απευθύνονται σε ΜμΕ 

 

Οι πιλοτικές δράσεις που απευθύνονται σε ΜμΕ περιλαμβάνουν 2 βασικές 

δραστηριότητες:  

α. Διοργάνωση Δημιουργικών Εργαστηρίων που μπορούν να θεωρηθούν ως 

εργαστήρια στα οποία διάφορα εμπλεκόμενα μέρη (ΜμΕ, νέοι, επαγγελματίες, 

δημιουργικά άτομα, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα κτλ) ανταλλάσσουν 

εμπειρίες, ιδέες και εντοπίζουν έργα που θα αναπτύσσουν συνεργατικά. 10 

καινοτόμα έργα θα επιλεγούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο κάθε δημιουργικού 

εργαστηρίου.     

β. Πρακτική βοήθεια σε θέματα Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας που 

συνδέονται κυρίως με τη σχέση μεταξύ των ΜΜΕ και του δημιουργικού τομέα 

(πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, άδειες, κ.τ.λ.). Η υποστήριξη θα 

συνίσταται σε 1 προς 1 βοήθεια σε ΜμΕ για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. 

προστασίας περιουσιακών στοιχείων κατά τη δημιουργία νέων συνεργασιών ή 

νέων αγορών).  

 

Παραδοτέα: 

 

- Π.3.5.1. Μεθοδολογία για την υποστήριξη των ΜμΕ που θα 

συμμετάσχουν στα δημιουργικά εργαστήρια 

 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για την υποστήριξη ΜμΕ που θα 

συμμετάσχουν στα δημιουργικά εργαστήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

των 18 δημιουργικών εργαστηρίων που διοργανώθηκαν και τα 180 καινοτόμα 

έργα που αναπτύχθηκαν.  

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Ιανουάριος 2018 
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- Π.3.5.2. 1 προς 1 Πρακτική υποστήριξη σε θέματα Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας  

 

20 ΜμΕ θα λάβουν 1 προς 1 πρακτική υποστήριξη σε θέματα Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας για την στήριξή τους σε νέες συνεργασίες και για επέκταση σε νέες 

αγορές. 

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Ιανουάριος 2018 

 

 

ΔΡΑΣΗ 3.6: 3ο Στάδιο Πιλοτικών Δράσεων που απευθύνεται σε Φορείς Χάραξης 

Πολιτικών 

 

Φορείς Χάραξης Πολιτικών και Διαχειριστικές Αρχές θα υποστηριχθούν ώστε:  

α. να αναπτυχθούν μελέτες σκοπιμότητας από τα χρηματοδοτικά σχήματα που θα 

κεφαλαιοποιηθούν. Συγκεκριμένα, δύο πιθανές οδηγίες που σχετίζονται με 

χρηματοδοτική στήριξη θα ληφθούν υπόψη, ξεκινώντας από τις εμπειρίες που 

προέκυψαν από τα έργα FIDIAS και FIREMED.  

β. οι Διαχειριστικές Αρχές και τα Περιφερειακά Γραφεία να αναπτύξουν στοχευμένα 

έγγραφα (προσκλήσεις για προτάσεις) για να υποστηρίξουν την υλοποίηση των 

χρηματοδοτικών εργαλείων που συντάχθηκαν. 

 

Παραδοτέα: 

 

- Π.3.6.1. 1 Μελέτη Σκοπιμότητας 

 

Εκπόνηση μίας μελέτης σκοπιμότητας για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών 

εργαλείων. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μελετήσουν α) την υποστήριξη δια-

τομεακών συνεργατικών σχηματισμών, β) την υποστήριξη καινοτόμων δράσεων 

που θα απευθύνονται σε ΜμΕ της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. 

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Δεκέμβριος 2017 

 

- Π.3.6.2. 1 Μοντέλο πρόσκλησης για υποβολές προτάσεων 

 

Εκπόνηση ενός μοντέλου πρόσκλησης για υποβολές προτάσεων που θα 

υποστηρίξει την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αναπτυχθούν.   

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Δεκέμβριος 2017 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Κεφαλαιοποίηση  

 

Η κεφαλαιοποίηση έχει ως σκοπό να «μεταφράσει» τα βασικά αποτελέσματα του 

έργου σε πολιτικές και συμφωνίες. Αυτό σημαίνει πως οι βασικές δράσεις θα 

απευθύνονται από τη μία σε Τοπικές Περιφερειακές Αρχές, ώστε να συμπεριλάβουν 

τα χρηματοδοτικά σχέδια στις πολιτικές τους και να εντείνουν την προσοχή τους 

σε σχέση με τις δραστηριότητες και τους πόρους που διατίθενται για τα Clusters, 

τις Δημιουργικές βιομηχανίες και τις ΜμΕ, με σκοπό την αύξηση της ποιότητας και 

της ποσότητας των διαδικασιών καινοτομίας. Από την άλλη πλευρά, οι δράσεις 

κεφαλαιοποίησης θα απευθύνονται επίσης σε τοπικούς φορείς, δημόσιους και 

ιδιωτικούς, ώστε να ευνοήσουν τη δημιουργία Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού 

Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα είναι υπεύθυνες να συνεχίσουν την παροχή υποστήριξης σε 

Clusters της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Οι συναντήσεις και τα εργαστήρια θα 

εμπλέξουν όλους αυτούς τους φορείς και θα συνεισφέρουν στην εκπόνηση ενός 

«μανιφέστο» (manifesto) αλληλεπίδρασης, που θα αποτελέσει βάση για τις 
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μετέπειτα δραστηριότητες των εταίρων σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο (δίκτυο 

γραφείων).  

Η αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας θα συμμετάσχει στην 

ανάπτυξη της εργαλειοθήκης κεφαλαιοποίησης που θα απευθύνεται στους φορείς 

χάραξης πολιτικών καθώς και στην εκπόνηση της μεθοδολογίας κεφαλαιοποίησης 

από τον αρμόδιο εταίρο. Επίσης, θα πρέπει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη οδηγού 

με κατευθυντήριες γραμμές για φορείς χάραξης πολιτικών και να διοργανώσει 2 

συναντήσεις για αυτούς στα οποία θα συμμετάσχουν επιπλέον και τοπικοί φορείς. 

Τέλος, θα πρέπει να συμμετάσχει στην υλοποίηση ενός μνημονίου συνεργασίας 

(Memorandum of Understanding) και ενός πλάνου μετέπειτα δράσεων για την 

περιοχή του ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των τοπικών ΣΔΙΤ που 

δημιουργήθηκαν για να συνεχίσουν τις δράσεις του έργου μετά το τέλος του 

έργου.          

 

 

ΔΡΑΣΗ 5.1: Ορισμός του περιεχομένου και εκπόνηση της μεθοδολογίας 

κεφαλαιοποίησης 

 

Το σχέδιο κεφαλαιοποίησης θα προσδιορίσει τους χρήστες-στόχους στους οποίους 

θα απευθύνονται οι ενέργειες, τα αποτελέσματα του έργου που θα 

κεφαλαιοποιηθούν και μία πρόταση για περαιτέρω αξιοποίηση και εμπλοκή κατά τη 

διάρκεια των δράσεων κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το στόχο 

αναφοράς, θα οργανωθούν δύο βασικές ομάδες αποτελεσμάτων: 

- ένα σύνολο εργαλείων και στρατηγικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις δράσεις 

που απευθύνονται στους φορείς χάραξης πολιτικής 

- ένα σύνολο εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τις τοπικές ομάδες 

ενδιαφερομένων (ΣΔΙΤ) 

Και οι δύο ομάδες αποτελεσμάτων θα μελετήσουν τα εργαλεία που έχουν 

αναπτυχθεί και εξεταστεί καθώς και τη σχετική αξιολόγηση.  

  

Παραδοτέα: 

 

- Π.5.1.2. Εργαλειοθήκη Κεφαλαιοποίησης που θα απευθύνεται σε φορείς 

χάραξης πολιτικής   

 

Συμμετοχή στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης κεφαλαιοποίησης που θα 

περιλαμβάνει εργαλεία και στρατηγικές και θα απευθύνεται σε φορείς χάραξης 

πολιτικής.  

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Οκτώβριος 2018 

 

 

ΔΡΑΣΗ 5.2: Μεταφορά γνώσης και πληροφοριών στο οικοσύστημα καινοτομίας, 

σύμφωνα με την προσέγγιση της τετραπλής έλικας (quadruple Helix) 

 

Οι δράσεις θα απευθύνονται σε βασικά εμπλεκόμενα μέρη και φορείς χάραξης 

πολιτικής, κυρίως τις Τοπικές Αρχές που είναι υπεύθυνες να υλοποιήσουν ΠΕΠ 

ΕΤΠΑ 2014 – 2020 που σχετίζονται με Καινοτομία, Τεχνολογία και δράσεις που 

συνδέονται με Cluster. Ο βασικός στόχος αυτής της δράσης είναι η μεταφορά 

γνώσης και μεθοδολογιών για τη διαχείριση της συνεργασίας των cluster με τους 

δημιουργικούς κλάδους. Η δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός οδηγού για την 

υποστήριξη τοπικών αρχών στην υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου και την 

αξιοποίησή τους στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Το τελικό 

αποτέλεσμα των συναντήσεων μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων μερών και των 

φορέων χάραξης πολιτικής θα ενσωματωθεί σε ένα «μανιφέστο» (manifesto) 

αλληλεπίδρασης  που θα προωθηθεί ώστε να διευρύνει το δίκτυο τοπικών αρχών 

και εμπλεκόμενων φορέων με τη χρήση του μοντέλου του CO-CREATE. 
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Παραδοτέα: 

 

- Π.5.2.1. Οδηγός με κατευθυντήριες γραμμές για φορείς χάραξης 

πολιτικής 

 

Συμμετοχή στην εκπόνηση Οδηγού για φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τα 

υποστηρικτικά εργαλεία για τη συνεργασία των παραδοσιακών συνεργατικών 

σχηματισμών με δημιουργικούς τομείς.  

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: Δεκέμβριος 2018 

 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα παραπάνω στην αγγλική 

γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να προβαίνει σε όλες τις 

ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή 

υλοποίηση του έργου, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Α.2. 

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή 

του, από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Βεβαίωσης 

Ολοκλήρωσης του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Έργου. 

Α.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο του αναδόχου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία του κάθε παραδοτέου. Πιο συγκεκριμένα: 

Παραδοτέο Π.3.1.1.: Ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο Π.3.3.2.: Ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο Π.3.5.1.: Ιανουάριος 2018 

Παραδοτέο Π.3.5.2.: Ιανουάριος 2018 

Παραδοτέο Π.3.6.1.: Δεκέμβριος 2017 

Παραδοτέο Π.3.6.2.: Δεκέμβριος 2017 

Παραδοτέο Π.5.1.2.: Οκτώβριος 2018 

Παραδοτέο Π.5.2.1.: Δεκέμβριος 2018 

 

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 τη 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. 

 

Κατ’ εξαίρεση, το έργο -και κατ’ αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο- 

μπορεί να παραταθεί μετά από απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος INTERREG MED. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και εν γένει με το 

προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Α.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συγκεντρωτικός Πίνακας Παραδοτέων 

ENOTHTΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Π/Υ (μη συμπ/νου ΦΠΑ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

3. Πιλοτικές 

Δράσεις  

 

5.000,00 € 
Π.3.1.1. Μελέτη επικαιροποίησης για 

την εκκίνηση των πιλοτικών δράσεων 

6.000,00 € Π.3.3.2. Πλάνο Πιλοτικών Δράσεων 

11.000,00 € 

Π.3.5.1. Μεθοδολογία για την 

υποστήριξη των ΜμΕ που θα 

συμμετάσχουν στα δημιουργικά 

εργαστήρια 

9.700,00 € 
Π.3.5.2. 1:1 Πρακτική υποστήριξη σε 

θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

8.000,00 € Π.3.6.1. 1 Μελέτη Σκοπιμότητας 

7.000,00 € 
Π.3.6.2. 1 Μοντέλο πρόσκλησης για 

υποβολές προτάσεων 

5. Κεφαλαιοποίηση 
6.000,00 € 

Π.5.1.2. Εργαλειοθήκη 

Κεφαλαιοποίησης που θα απευθύνεται 

σε φορείς χάραξης πολιτικής   

6.500,00 € 
Π.5.2.1. Οδηγός με κατευθυντήριες 

γραμμές για φορείς χάραξης πολιτικής 

 

Α) Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να 

υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

αμοιβής του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των 59.200,00€ μη  

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Β) Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης σύμβασης ύψους 59.200,00€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%. 

Ειδικότερα τμήμα ύψους πενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (50.320,00€) 

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού 

Χώρου. 

Γ) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο και κατόπιν ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης, την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

 

 

Α.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Με την υπογραφή της σύμβασης δύναται να καταβληθεί στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» το 5% 

του συνολικού ποσού του έργου προ ΦΠΑ, κατόπιν προσκόμισης της εγγυητικής 

επιστολή καλής εκτέλεσης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται ανά διαστήματα 

σύμφωνα με την πορεία των παραδοτέων και την ολοκλήρωση του έργου.  
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Α.5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Για τον παρόντα διαγωνισμό ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3852/2010, 427/2014 και 

4412/2016 και οι Κανόνες Επιλεξιμότητας και Υλοποίησης του Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG MED. 

 
Α.6 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 

4412/2016, ορίζεται ως ακολούθως: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας 

ανάθεσης. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στους οικονομικούς 

φορείς μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 

όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα αρχή 

δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 120 ημερών, παράταση του 

χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ημέρες. 

 

 

Α.7 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), 
κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Πλ. Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος 

όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:30 με 14:00. Η Διακήρυξη 

διατίθεται χωρίς κόστος. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο (βάσει 

του σχετικού υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι) με τα στοιχεία τους (επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), το οποίο 

μπορούν να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

elnikitara@otenet.gr, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε 

να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης 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.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικές με τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και 

πέντε (5) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 

άρθρου 127 του ν. 4412/2016, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες 

προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει 

έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους 

τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή φαξ) εντός του 

προαναφερθέντος διαστήματος.   

mailto:elnikitara@otenet.gr
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Πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά (9.00' έως 15.00') για θέματα της 

διακήρυξης από την κα Νικηταρά Ελευθερία (τηλ. 2241360617, e-mail: 

elnikitara@otenet.gr, φαξ: 2241039985)  κατόπιν γραπτού ερωτήματος, 

χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Για 

διευκόλυνση και μόνο των υποψηφίων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα 

αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (www.readsa.gr). 

 

 

Α.8 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 

(www.readsa.gr).  

 

mailto:elnikitara@otenet.gr
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Β.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Β1.1.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α. κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία 

αυτών που ασκούν υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς 

υπηρεσίες παροχής συμβουλών. 

β. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία έχουν υλοποιήσει έργα παρόμοιας 

φύσης την τελευταία πενταετία. 

γ. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, τα οποία εμφανίζουν μέσο όρο ετήσιου κύκλου 

εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014 έως 2016) 

μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό 

ανάθεση Έργου. 

δ. Νομικά Πρόσωπα, τα οποία θα δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά 

προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 

 
 
Β1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 

 Είναι αόριστη και δεν μπορεί να εκτιμηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει 

ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία 

 Είναι εναλλακτική ή απευθύνεται σε τμήμα μόνον του έργου 

 Δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

 Δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών 

 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος 

 Η ισχύς της ορίζεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 (τριών) μηνών 

από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών 

 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

 Η οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη του προϋπολογισμού που 

αναφέρεται στην παρούσα 

 

Β1.3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

 

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι διαγωνιζόμενοι: 

1. αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις 

τους προς το Δημόσιο 

2. έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική 

διαγωγή τους βάσει δικαστικής απόφασης 

3. όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που 

αποδεικνύεται με βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού φορέα ή 

μπορεί να διαπιστωθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφέρειας Ν. 

Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 
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4. όσα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

5. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία 

6. δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους  

7. όσα νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις 

8. όσοι δεν αποδεικνύουν την οικονομική φερεγγυότητα και τεχνική 

ικανότητά τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

συμμετοχής 

9. προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων, τα ανωτέρω ισχύουν 

για κάθε μέλος της. 

 
 
Β.2 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».  

2. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι με τα αντίτυπα των 

προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

Προσφορά 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α.: 

 Διεύθυνση έδρας της:  Πλ. Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

 Τηλέφωνο:  2241360617/19 

 Φαξ:  2241039985 

 Ε-mail: elnikitara@otenet.gr      

 Πληροφορίες: Νικηταρά Ελευθερία – Χριστοφάκης Κώστας 

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου του έργου:  

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου “CO-CREATE” – Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with 

mailto:elnikitara@otenet.gr
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the contribution of CREATive industriEs» στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας MED.  

 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 

 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 07/07/2017 

 

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 θα περιέχει ένα (1) 

αντίτυπο 

 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει ένα (1) αντίτυπο 

 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιέχει ένα (1) αντίτυπο 

 
5. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 

 

Β.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

Στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνονται, επί ποινή 

αποκλεισμού: 

 

1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία 

αυτού που υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου 

για την προσφορά).  

 

2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης προ ΦΠΑ, ήτοι χίλια εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ (1.184€),  

ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των 

προσφορών. 

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται 

από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 2%. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα 

Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
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τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως 

τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 

απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 

έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 

 

3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)1 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

της παρούσας) του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο αποτελείται από 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως 

προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, διαφθορά, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, καταβολή φόρων και 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα κλπ. 

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

άρθρο 75, ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα κλπ. 

Γ) είναι εγγεγραμμένοι στα επαγγελματικά/εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασής τους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω 

πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 

 

 

 

================================================== 

1Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
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• Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις 

ικανότητες μιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η 

αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του ΤΕΥΔ, όσο και χωριστό ΤΕΥΔ όπου 

παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες 

στηρίζεται. 

• Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών 

φορέων πρέπει να δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση, χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΤΕΥΔ. 

Σε ηλεκτρονική μορφή το ΤΕΥΔ καθώς και οδηγίες για την συμπλήρωση και 

υποβολή αυτού παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας Διακήρυξης, που 

βρίσκεται αναρτημένο μαζί με την παρούσα στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου, 

www.readsa.gr. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υποβάλλουν: 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ή Συνεταιρισμός 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά 

πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος 

και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

(Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 

προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση). 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη 

Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και 

συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους 

φορείς. 

 

 

4. Οικονομική Επάρκεια 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια οικονομικής επάρκειας: 

 

Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 

ίσο με ή μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. 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% του προϋπολογισμού του Έργου. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου 

../../../../user3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6ZM5V9H2/www.readsa.gr
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Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών 

(3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 

Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, 

σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος 

σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και 

διοίκησης των ενεργειών του έργου. 

 

Β.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά 

που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και θα χρησιμοποιηθούν από την 

επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- Τεχνική, Επαγγελματική Ικανότητα, Οικονομική επάρκεια. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με 

ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά του, εντός του Φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και με την δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα αντίστοιχα 

στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 

1. Λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαιτέρου αντικειμένου του παρόντος 

έργου ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την επαγγελματική 

του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση 

έργο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του 

Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου 

Αναδόχου: 

1. επιχειρηματική δομή, 

2. τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης. 

1.2 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή 

αντίστοιχου, με πεδία εφαρμογής: 

- τον σχεδιασμό, την διαχείριση και την υλοποίηση έργων 

χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους. 

- την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών 

1.3 Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στα κατωτέρω 

θεματικά αντικείμενα: 

1) Εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και 

ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που λειτουργούν σε νησιωτικές περιοχές, 

στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους δράσεων στο 

πλαίσιο διακρατικών/διασυνοριακών/διαπεριφερειακών Προγραμμάτων. 

2) Βαθειά γνώση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές. 

 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, ο Προσφέρων θα πρέπει  να έχει 

υλοποιήσει / υλοποιεί κατά την τελευταία πενταετία: 

1. Τρία (3) τουλάχιστον έργα ως κύριος ανάδοχος για το θεματικό 

αντικείμενο 1 που να αφορούν νησιωτική περιοχή. Ένα έργο εκ των τριών  

θα πρέπει να αφορά σε μελέτη για την συνεργασία επιχειρήσεων ομοειδούς 

κλάδου.  

2. Τεκμηρίωση συνεργασίας με τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές σε θέματα ανάπτυξης, 

οργάνωσης και εύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του 

Φακέλου τεχνικής προσφοράς) κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των 

κυριότερων, σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, του χρόνου 

υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε 

αυτό. Επίσης απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή/και 

πρωτοκόλλων παραλαβής ή/και συγκεντρωτικός πίνακα συμφωνητικών. 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και 

πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις 

απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον 

υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό 

άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να 

περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. 

Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

 

1. Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει τα ακόλουθα: 

 

1.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.   

1.2 Κατ' ελάχιστον εξαετή (6) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου 

Έργου. 

1.3 Διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες με σημαντική εμπειρία σε 

θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και στην 

υλοποίηση διακρατικών έργων εδαφικής συνεργασίας. Συμμετοχή σε 3  

τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας που 

αφορούν  την επιχειρηματικότητα σε νησιωτικές περιοχές. 

1.4 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, αφού είναι η επίσημη γλώσσα του 

έργου. 

 

2. Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου που να διαθέτει: 

 

2.1  Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών.  

2.2 Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών 

έργων. 

2.3 Τεκμηριωμένη συνεργασία την τελευταία πενταετία (5) με τουλάχιστον 

25 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές σε θέματα 

ανάπτυξης και εύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων. 

 

3. Ένα μέλος που να διαθέτει τα ακόλουθα:  

 

3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. 

3.2 Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών 

έργων με συμμετοχή σε τρία (3) τουλάχιστον έργα που έχουν ολοκληρωθεί 

την τελευταία πενταετία. 

 

Η συνεχής επικοινωνία και η επί τόπου παρουσία των στελεχών που θα 

συμμετάσχουν στην ομάδα έργου αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας 

απαίτηση της αναθέτουσας αρχής για την άρτια και ποιοτική υλοποίηση του 

έργου. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δεσμευτεί με 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση για τα ακόλουθα: 

- Την φυσική παρουσία του Υπεύθυνου Έργου στην έδρα της αναθέτουσας 

αρχής μία φορά κατ’ ελάχιστον ανά  μήνα, για όλη τη διάρκεια του έργου. 

- Την φυσική παρουσία του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου στην έδρα της 

αναθέτουσας αρχής κατ’ ελάχιστον μία φορά ανά 20 ημέρες, για όλη την 
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διάρκεια του έργου. 

- Την φυσική παρουσία του μέλους της ομάδας έργου 3 φορές ανά 

εβδομάδα στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, για όλη την διάρκεια του 

έργου. 

 

Δυνατότητα αντικατάστασης στελέχους που θα δηλωθεί στην προσφορά του 

υποψήφιου αναδόχου, μπορεί να γίνει μόνο από άτομο που ικανοποιεί 

αντίστοιχες προδιαγραφές και ΜΟΝΟ κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος 

και αποδοχής από την αναθέτουσα αρχή. 

2.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των 

εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των 

εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

2.2 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου 

συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί 

ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος τους. 

 

 

Β.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

 

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο 

τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των  

πενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (€59.200,00), μη 

συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 

Στο ανωτέρω ποσόν θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα 

μετακινήσεων κλπ.).  

 

Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά, 

θα εξετάζεται λεπτομερώς η προσφορά πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 

Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο η έγγραφη 

αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σε συνδυασμό με τη 

διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές του Έργου. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν απαντήσει εντός 

αποκλειστικής ημερομηνίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.ή εφόσον και μετά την παροχή 

της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά 

χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Β.6 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την 

προσφορά τους στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α., στη διεύθυνση Πλ. Ελευθερίας 1,  Τ.Κ. 85100, Ρόδος, έως 

την Πέμπτη, 06/07/2017, Ώρα 11:00 π.μ. 

2. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 

υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1 

ανωτέρω. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 
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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. Διευκρινίζεται ότι στις 

περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς με ταχυδρομείο ή  Courier, ως ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου της 

προσφοράς  στο ταχυδρομείο (ή στο Courier). Το αποδεικτικό αποστολής να 

συμπεριληφθεί στο φάκελο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές να 

περιέλθουν με το ταχυδρομείο (ή Courier) στην Υπηρεσία μέχρι και την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών. 

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 αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η διαδικασία της αποσφράγισης θα 

λάβει χώρα: 

Ημερομηνία: Παρασκευή 07/07/2017 & Ώρα: 10:00 π.μ. 

Τόπος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α., 

Πλ. Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

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. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3 του Π.Δ. 118/2007. 

 

Β.7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την συµφερότερη 

προσφορά η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών 

κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών 

προσφορών.  

 

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 

καταλαμβάνει συντελεστή βαρύτητας 85%. 

 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης 

και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100. Η 

βαθμολογία είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 στις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται (επιπλέον παραδοτέα με άμεση συνάφεια με το αντικείμενο του 

έργου). 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤ. 

ΒΑΡΥΤ.(%) 

Α Αντίληψη και τη Μεθοδολογία Εκτέλεσης του Αντικειμένου 60% 

A.1 
Συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 
- Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου 
και ενσωμάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου  

15% 

Α.2 

Επάρκεια και Σαφήνεια του Σχεδιασμού & Προτεινόμενης Μεθοδολογίας 
Υλοποίησης και των Μέσων & Εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για 

την υλοποίηση του έργου – Κατανόηση και Γνώση του περιβάλλοντος 
υλοποίησης του έργου καθώς και του τρόπου Οργάνωσης και 

35% 
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Λειτουργίας των ΜμΕ 

Α.3 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα, 

Χρονοδιάγραμμα) 
10% 

Β 
Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος 
της Ομάδας Έργου 

40% 

Β.1 Δομή οργανωτικού σχήματος 20% 

Β.2 Οργάνωση / Λειτουργία του έργου 20% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε 

μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με έναν ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 

120 κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του 

συνόλου των µελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των µελών της. Ο 

βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και 

εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των 

βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική 

βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και 

υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. =  (Α.Β.Τ.Π.  /  Α.Β.Τ.Π.max)  x 10 

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 

(ο Προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική.  

Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής 

Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά 

Προσφέροντος)x10 

όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ 

έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το 

μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 

(ο μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική 

προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 

Υπολογισμός της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς:  

Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον 

υπολογισμό της πλέον Συμφέρουσας Προσφοράς.  Προς τούτο θα εξαχθεί ο 

Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (ΤΒΣΠ) κάθε Προσφέροντος με τον 

ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

 ΤΒΣΠ =  (0,15 Χ Τ.Β.Ο.Π.)  +  (0,85 Χ Τ.Β.Τ.Π.)  

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα 

καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με τον μεγαλύτερο Τελικό 

ΑΔΑ: 7ΖΓΕ7ΛΞ-ΩΕΡ



 

 

26 

Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με τον μεγαλύτερο βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς. 

Σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, υπάρχει η 

δυνατότητα του ανοίγματος των προσφορών σε ένα στάδιο όπως προβλέπει το 

άρθρο 117 του Ν. 4412/2016. 

Β.8 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της 

αναθέτουσας αρχής  υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 

Β.9 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα ανωτέρω. 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται εγγράφως, υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο 

με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά περίπτωση και αναφέρονται στα άρθρα Β.9.1 και Β.9.2. 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής κατά περίπτωση: 

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1.α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
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καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο 

να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι: 

(α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή δεν 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

(β) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού. 

(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

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

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

(4) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του 

Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

 

1.β. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του προέδρου και όλων των 

μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
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αναλυτικά παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο 1α. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Σημειώνεται επίσης: 

α) Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις 

εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, 

δ) σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε 

αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 

1.γ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 

εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του προέδρου και όλων των 

μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

αναλυτικά παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο 1α. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4) της παραγράφου 1.α 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

1.δ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. 

 

Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, 

νομικών προσώπων, περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των 

ενώσεων προσώπων: 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 

• Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως 

άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
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καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 

καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν 

να αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 1.α της παρούσας. 

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά 

τα ως άνω αναφερόμενα, από τον/τους οικονομικό/ούς φορέα/εις στον/στους 

οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ένα από τα παρακάτω: 

• Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, ή 

• αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης για τις τρεις (3) 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή 

• υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικές χρήσεις. 

 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει 

τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 

υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

 

  

Β.10 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και 

την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 

Σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδικής πρόσκλησης. 

 

Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 

η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά 

 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και 

εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας. 
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Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη 

και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.  

 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 

υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης εκδίδεται από 

αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 

μελών αυτό το δικαίωμα, κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και 

επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της Σύμβασης. 

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για το διάστημα που ορίζεται 

στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να παρατείνει αναλόγως τον χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω 

παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 

τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

Σύμβασης. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

 

Β.11 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελέσει την εργασία μέσα στην τακτή, 

οριζόμενη από την αναθέτουσα αρχή, προθεσμία, ή εκτελέσει την εργασία μερικώς 

ή πλημμελώς, κατά παράβαση των όρων της παρούσης, κηρύσσεται έκπτωτος και 

καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης και εφαρμόζονται σε 

βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του 

Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 

 

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. Νοτίου 

Αιγαίου, www.readsa.gr.  

 

 

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. 

 

 

 

Χρήστος Μπάρδος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “CO-CREATE” – Setting up a network of 

COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs» 

 

 

 

Υποψήφιος Φορέας:…………………………………………  

(Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο)  

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

Τηλέφωνο / Φαξ:………………………………  

Νόμιμος Εκπρόσωπος Φορέα:………………………………………………….  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ………………………………………  

Διεύθυνση:……………………... Τηλέφωνο / Φαξ: ………………………………  

e-mail: ………………………………………………………………………………  

 

 

 

Δια της παρούσης αιτούμαι την προμήθεια του τεύχους διακήρυξης του έργου 

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “CO-CREATE” – Setting up a network of 

COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs» 

 

 

 

(Διακήρυξη με Αρ. Πρωτοκόλλου: 2569       Ημερομηνία: 20/06/2017).  

 

 

 

Ο αιτών  

 

 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………  

 

Ημερομηνία: ……………………… 

  

Υπογραφή: ………………………  

 

Σφραγίδα: ……………………… 
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