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Τρίπολη, 3-12-2013
Α.Π.:    5907

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Ανοικτού δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής 
την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  για  την  επιλογή 
Αναδόχου του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ¨ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  -  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  –  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ¨  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Τεχνική 
Υποστήριξη της Εφαρμογής», με κωδικό 10, του Ε.Π.  ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.  3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2007-2013»  (ΦΕΚ 
267/Α/3.12.2007)  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.3840/2010  (ΦΕΚ 
53/Α/31.03.2010),
2. Το Ν. 1232/82 για τη «Δημόσια Διοίκηση» και το Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα»
3. Το Ν. 2503/97 «Διοίκηση Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπ. αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
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4. Το  Ν.  2362/95  ‘περί  Δημοσίου  Λογισμικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την απόφαση του Γ.Λ.Κ. αρ. 
2031537/838/0026/15.5.98. 
5. Το  Π.Δ.  4/2002  (ΦΕΚ  3/Α/14-1-2002)  «Εκτέλεση  ενεργειών  Τεχνικής 
Βοήθειας-Στήριξης  και  διαχείρισης  αντίστοιχων  πόρων»  και  τις εκτελεστικές 
αυτού αποφάσεις.
6. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1083/2006,  της  11  Ιουλίου  2006  περί 
καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθμ.  1080/2006,  της  5ης  Ιουλίου  2006  για  την 
ίδρυση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007, 
που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων 2007-2013» όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. C/2011/6977/05-11-
2007, C(2012)9559/10-12-2012 Αποφάσεις της Επιτροπής.
10. Την  με  αρ.  πρωτ.  14053/  ΕΥΣ1749  /27.03.08  Υπουργική  Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Την υπ’ αριθμ. 9773/ΕΥΣ 1127/08 (ΦΕΚ 472 Β/18-3-2008) : Τροποποίηση 
της  υπ’  αριθμ.  41548/Γ΄  ΚΠΣ/283  ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ  1501/  τ. 
Β΄/8.12.2000) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην 
Περιφέρεια  Πελοποννήσου  με  σκοπό  την  αναδιάρθρωσή  της  υπηρεσίας 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  6  του  ν.3614/2007,  με  την  οποία  συστάθηκε  η 
Ενδιάμεση  Διαχειριστική  Αρχή  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
12. Την  με  αρ.  πρωτ.  40839/ΕΥΣ4684/20.09.2011  Απόφαση  του  ΥΠΑΑΝ, 
«Εκχώρηση  αρμοδιοτήτων  διαχείρισης  για  πράξεις  των  Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  «Μακεδονία  –  Θράκη»,  «Κρήτη  και  Νήσοι 
Αιγαίου»,  «Θεσσαλία  –  Στερεά  Ελλάδα  –  Ήπειρος»  «Δυτική  Ελλάδα  – 
Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά» του ΕΣΠΑ».
13. Τον  Νόμο  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/7.6.10)  «Νέα  αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  874/05-03-2010  (Κωδ.14)  Πρόσκληση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος  προς  τους  Δικαιούχους  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 
2007-2013»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  85  ««Προετοιμασία,  εφαρμογή, 
παρακολούθηση, επιθεώρηση»», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
15. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Τ.Β./26-11-
2010)  Απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας,  περί  καθορισμού  των  στοιχείων  των  προγραμμάτων  τεχνικής 
υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους.
16. Την με αρ. πρωτ. 20638/ΕΥΣΣΑΑΠ 1106/ 4-5-2012 Απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ, 
περί  έγκρισης  του  Προγράμματος  Τεχνικής  Υποστήριξης  Εφαρμογής  του 
Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Δυτικής  Ελλάδας  – Πελοποννήσου – Ιονίων 
Νήσων 2007 – 2013» για το έτος 2012. 
17. Την υπ’  αριθμ.  3662/7-08-2013 Απόφαση Ένταξης  της πράξης  με τίτλο 
«Σύμβουλος   Δημοσιότητας  και  προβολής  των δράσεων του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  ¨Δυτικής  Ελλάδας  – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων¨ στην 
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Περιφέρεια  Πελοποννήσου»  με  κωδικό  MIS  452102  στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι», 
18. Το  υπ’  αριθμ.  5765/27-11-13  έγγραφο  της  Μονάδας  Γ’  της  ΕΔΑ 
Πελοποννήσου  ,  με  το  οποίο  εκφράζει  σύμφωνη  γνώμη  στο  πλαίσιο  της 
προέγκρισης της διαδικασίας δημοπράτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του 
έργου  με  τίτλο:  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
-  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  –  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ¨  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στο  πλαίσιο  του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Τεχνική 
Υποστήριξη της Εφαρμογής», με κωδικό 10, του Ε.Π.  ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

2.  Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  έως  το  ποσό  των  εξακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (600.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος 
ΦΠΑ, (487.804,88 € + ΦΠΑ 112.195,12 €).

3.  Οι  γενικοί  και  ειδικοί  όροι  της  παρούσας  προκήρυξης  περιγράφονται  στο 
αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης (αρ. πρωτ. 5906/3-12-2013 προκήρυξης), το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4. Η Δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και ειδικότερα της ΣΑ ΕΠ0268, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
πράξη με ενάριθμο κωδικό έργου 2013ΕΠ02680045

5. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  31/01/2014 
ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00,  στην  ΕΔΑ  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  Τέρμα  Ερυθρού  Σταυρού,  22100  Τρίπολη  Αρκαδίας. 
Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  ή  θα  περιέλθουν  μετά  την  παραπάνω 
ημερομηνία  και  ώρα  λογίζονται  ως  εκπρόθεσμες,  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

6.  Ημερομηνία  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η  3/02/2014  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση.

7. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί
• στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
• στο  Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων  και  Συμβάσεων της Εφημερίδας  της 

Κυβέρνησης και
• στον Ελληνικό τύπο:

 Εφημερίδα Real News
 Εφημερίδα Ναυτεμπορική
 Εφημερίδα Ημερησία

• θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»
8. Η παρούσα απόφαση, η περίληψη προκήρυξης και  το  συνημμένο αναλυτικό 

τεύχος προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
www. .depin.gr.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Περίληψη Προκήρυξης
2. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711,

http  ://  www  .  dytikiellada  -  peloponnisos  -  ionio  .  gr  

3 / 92

ΑΔΑ: ΒΛΓ77Λ1-ΡΓΓ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
¨ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ¨ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Πληροφορίες: Γ. Μπούσγας , Φιλοπούλου Μαριάννα Κ. Τουρλούκη
Τηλέφωνο: 2713 601354, 2713 601379, 2713 601349 Fax : 2710 234711
E-mail: geormpou  @mou.gr  , ktourlouki@mou.gr  ,   marfilo@mou.gr

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 600.000,00 ευρώ
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (487.084,88 € + ΦΠΑ 112.195,12 €)

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :
Η  επιλογή  του  Αναδόχου  παροχής  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  με  την  ανοικτή 
διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11α του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007. 
Το  κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  της  «πλέον  συμφέρουσας  από 
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 51 του Π.Δ. 
60/2007. 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσίες  παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης  και  συναφείς  υπηρεσίες: 
αριθ. αναφοράς CPC 871, αριθ. αναφοράς CPV 79341100-7 και  79341200-8.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το έργο  του Συμβούλου Δημοσιότητας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών προς 
την Αναθέτουσα Αρχή για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και 
προβολής για τις δράσεις του  Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων 
Νήσων» 2007 – 2013 που υλοποιούνται / προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη Αρκαδίας 

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προσόντα  των  στελεχών  τους  που  θα  είναι  υπεύθυνα  για  την  εκτέλεση  της 
σύμβασης.

9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα,  με 

εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και στην Αγγλική 
Γλώσσα. Αν αυτοί δεν μπορεί να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται 
μόνον  στην  Αγγλική.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  υπερισχύει  η  επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 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. Έγγραφα που έχουν 
εκδοθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.  

2. Οι  προσφορές  θα  περιλαμβάνουν  πίνακες  περιεχομένων,  θα  είναι 
δακτυλογραφημένες,  αριθμημένες  ανά  σελίδα  (η  αρίθμηση  μπορεί  να  είναι 
διαφορετική  για  κάθε  υποφάκελο)  και  δεν  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις 
(σβησίματα,  διαγραφές,  προσθήκες,  κλπ.).  Αν  υπάρχουν  διορθώσεις, 
προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής 
και  μονογραμμένες  από  τον  διαγωνιζόμενο,  η  δε  Επιτροπή  Διενέργειας  του 
Διαγωνισμού,  κατά  τον  έλεγχο  που  διενεργεί  κατά  την  αποσφράγιση  θα 
μονογράψει  τις  διορθώσεις,  προσθήκες  κλπ.  και γενικά  θα επιβεβαιώνει  ότι 
αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

3. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, μόνον εγγράφως, διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο  της  παρούσας  προκήρυξης από  την  ΕΔΑ  Περιφέρειας 
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Πελοποννήσου,  μέχρι  τουλάχιστον  δώδεκα  (12)  ημερολογιακές  ημέρες  πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει  καθοριστεί  για την παραλαβή των 
προσφορών (ήτοι μέχρι 20-01-2014). Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις 
διευκρινίσεις  που θα  ζητηθούν,  το  αργότερο  μέχρι  6  ημερολογιακές  ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι μέχρι 
24-01-2014). Οι απαντήσεις που θα δίδονται στις διευκρινήσεις που ζητούνται 
εγγράφως  από  τους  ενδιαφερόμενους,  θα  αποστέλλονται  γραπτώς  στους 
ερωτώντες  και  παράλληλα  θα  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (http://www.depin.gr).

Μετά την κατάθεση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις 
όρων της προκήρυξης  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

11.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 18 μήνες από την υπογραφή 
της Σύμβασης.

12.ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α)  Προκειμένου οι  ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να 
απευθύνονται  στην  ΕΔΑ Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 
22100 Τρίπολη Αρκαδίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15:00.
β)  H  απόφαση  της  Προκήρυξης  και  το  αναλυτικό  τεύχος  προκήρυξης  θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.     .depin.  gr  .) .

13.ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α)  Η  προθεσμία  υποβολής  προσφορών  εκπνέει  την  31/01/2014,  ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14:00.
β) Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην 

ΕΔΑ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  Τέρμα  Ερυθρού  Σταυρού,  22100  Τρίπολη 
Αρκαδίας, με  τη  μορφή ενός  ενιαίου  και  σφραγισμένου  φακέλου ή  ενιαίου 
περιβλήματος.  Εκτός  φακέλου  οι  προσφορές  θα  συνοδεύονται  κατά  την 
υποβολή τους από αίτηση υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή της. 
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 
υπηρεσία  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών  του 
διαγωνισμού.
Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 
ΕΔΑ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου.  Προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  και 
ταχυδρομικά (συστημένη)  ή μέσω εταιρίας  ταχυμεταφορών (courier).  Ισχύει 
όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά 
τα ανωτέρω.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα.

14.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) 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.  Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα 
ενημερώνονται  εγγράφως  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  για  τον  τόπο,  την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης κάθε υποφακέλου των προσφορών.
β) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 3/02/2014 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00 στην ανωτέρω διεύθυνση.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711,

http  ://  www  .  dytikiellada  -  peloponnisos  -  ionio  .  gr  

6 / 92

ΑΔΑ: ΒΛΓ77Λ1-ΡΓΓ



15.ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να κατατεθεί εγγυητική επιστολή  από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη 
στην Ελλάδα Τράπεζα ή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν 
έχει  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα,  από  επίσημη  μετάφρασή  της  στην 
ελληνική,  σύμφωνα με  το  άρθρο 454 του  Κ.Πολ.Δικ.  και  53  του Κώδικα  περί 
Δικηγόρων, ύψους 5% επί του συνολικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ),  ήτοι  τριάντα χιλιάδες  ευρώ  (30.000,00€) και  να  ισχύει  μέχρι  την 
επιστροφή  της  ή  για  πέντε  (5)  τουλάχιστον  μήνες  από  την  καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης των  προσφορών. 

16.ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το παρόν έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου 
– Ιονίων Νήσων 2007-2013» και ειδικότερα από την ΣΑ ΕΠ0268, της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  πράξη  με  ενάριθμο  κωδικό  έργου  2013ΕΠ02680045 .  Το  έργο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17.ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί  σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, 
την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του 
ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 
Γύρου της Ουρουγουάης (GATT). 

18.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 43 του 
Π.Δ.  60/2007  (άρθρο  45  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ)  και  να  συνοδεύουν  την 
προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο αναλυτικό 
τεύχος προκήρυξης. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι 
νόμιμης ισχύος.

19.ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τουλάχιστον  πέντε  (5)  μήνες  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών.

20.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με τους όρους του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και την ισχύουσα 
νομοθεσία.

21.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Δεν υπήρξε δημοσίευση προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη του διαγωνισμού απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 3/12/2013
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23.ΣΥΜΒΑΣΗ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
αναλυτικό τεύχος προκήρυξης και η σύμβαση ανάθεσης συντάσσεται σύμφωνα με 
τους όρους της προκήρυξης,  την προσφορά του Αναδόχου,  την Κατακυρωτική 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις.

24.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό 
έγγραφο  με  τηλεομοιοτυπία  στο  2710234711  ή  ταχυδρομικώς  στην  ανωτέρω 
αναφερόμενη  διεύθυνση  ή  να  απευθυνθούν  τηλεφωνικά  στους  αριθμούς 
2713601379 και 2713601354. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη
Πληροφορίες: Φιλοπούλου Μαριάννα
Τηλέφωνο:   2713 601379
                       
Fax:  2710 234711
Email:              marfilo@mou.gr  
                   

Τρίπολη, 3-12-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕ Α.Π. .5906/3-12-2013

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΔΑ: ΒΛΓ77Λ1-ΡΓΓ



ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

31/01/2014 και ώρας Ελλάδος 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3/02/2014 και ώρας Ελλάδος  12:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην 

επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.Ε.Ε):

Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) 3/12/2013

Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: …

806/6.12.2013………… 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPC και CPV Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες: αριθ. 

αναφοράς CPC 871, αριθ. αναφοράς CPV 

79341100-7,  79341200-8

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711,
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Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου εφεξής 
αποκαλούμενη στο παρόν ως η «Αναθέτουσα Αρχή», δυνάμει της με α.π. 5907/3-12-
2013 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, προκηρύσσει Διεθνή Ανοιχτό 
Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (ΠΔ 60/2007, παράγραφος 11α του άρθρου 2  και 
παράγραφος 1α του άρθρου 51 αντίστοιχα), για το έργο  «Σύμβουλος δημοσιότητας 
και προβολής των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ¨ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ¨ στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής», με κωδικό 10, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων» (εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα το «Έργο»).  
Το ΕΠ «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά», περιλαμβάνει δέκα (10) Άξονες 
Προτεραιότητας, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο της Χωρικής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας 
– Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων. Εξ αυτών οι Άξονες Προτεραιότητας 2, 5, και 8 
αφορούν στην  Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και κατά ένα μέρος του ο Άξονας 
Προτεραιότητας 10. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτική περιγραφή των Αξόνων Προτεραιότητας με 
κωδικούς 2, 5, 8 & 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων». 

Α.1.2 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αφορά στο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίες της 
έχουν εκχωρηθεί.
Το πλαίσιο αυτό είναι δυναμικό και ενδέχεται να τροποποιείται κατά την διάρκεια 
εφαρμογής του Προγράμματος, αλλά δεν επηρεάζει το αντικείμενο του έργου του 
αναδόχου. Πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά, το πλαίσιο αυτό αναφέρεται στα παρακάτω 
κείμενα:
α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1083/2006, της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1080/2006, της 5ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Την απόφαση με αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά 2007-2013».

ε) Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 
για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) και ισχύει. 

στ) Το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όπως περιγράφεται στα παρακάτω 
έγγραφα για πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων:
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• ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/27.03.08) Συστήματος Διαχείρισης  , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων    – 
3η έκδοση. 

• Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων   
– 2η Έκδοση.

• Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ  . 
• Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας,  περί 

καθορισμού  των  στοιχείων  των  προγραμμάτων  τεχνικής  υποστήριξης  της 
εφαρμογής  και  της  διαδικασίας  υποβολής  και  έγκρισής  τους,  με  αριθμό 
51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Τ.Β./26-11-2010). 

• Οδηγίες  προς  τις  ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ  για  τις  αλλαγές  που  προκύπτουν  από  την   
εφαρμογή  του  ν.  3852/2010  (Πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)  και  αφορούν  στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ. 

Α.1.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -  

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» (ΔΕΠΙΝ) – ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΠ 2, ΑΠ 5, &ΑΠ 8)

Α.1.3.1 Ε.Π. Δυτικής  Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων»

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), για την 
Ελλάδα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων 
Νήσων» (ΔΕΠΙΝ), καλύπτει τη χωρική ενότητα που ορίζεται από τις αντίστοιχες 
Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, η οποία αποτελεί μία 
από τις πέντε χωρικές ενότητες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο των ενεργειών 
αναμόρφωσης του πλαισίου διαχείρισης της Προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Οι 
τρεις παραπάνω Περιφέρειες, παρουσίαζαν ΑΕΠ μικρότερο από 75% του κοινοτικού μέσου 
όρου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό 
του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013  και ως εκ τούτου ανήκαν 
στην κατηγορία του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση» (Στόχος 1). Ο συνολικός 
συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 1.075.294.118€., εκ 
των οποίων η Κοινοτική Συνδρομή ανέρχεται σε 914.000.000€.  Το Πρόγραμμα έχει ως 
στόχο να συμβάλει στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων, συμπληρωματικά με 
τα τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τις ανάγκες της κάθε Περιφέρειας.
Η στρατηγική του Προγράμματος εξειδικεύεται σε τρεις αναπτυξιακές προτεραιότητες 
ήτοι: α) στην ελκυστικότητα της χωρικής ενότητας ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης, β) στην επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας και γ) στην 
άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / διαπεριφερειακών ανισοτήτων.

Στο Πλαίσιο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, ο βασικός κορμός του Στρατηγικού Σχεδιασμού 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου  είναι η ανάδειξη και η βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών 
και πολιτισμικών της πόρων, με Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο την εξασφάλιση της 
συνέχειας του χώρου, της ισόρροπης χωρικής, οικονομικής και κοινωνικής  ανάπτυξης και 
της αναβάθμισης του επιπέδου ζωής των πολιτών της. Οι τρόποι με τους οποίους θα 
επιτευχθούν οι Ειδικοί Στόχοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιγράφονται στους 
παρακάτω  Άξονες Προτεραιότητας  του Προγράμματος που αφορούν στην  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου:
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• Άξονας  Προτεραιότητας  2: Υποδομές  και  Υπηρεσίες  Προσπελασιμότητας 
Πελοποννήσου

• Άξονας Προτεραιότητας 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου
• Άξονας Προτεραιότητας 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής      Πελοποννήσου
• Άξονας  Προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής

Οι Ειδικοί Στόχοι, καθώς και ενδεικτικές δράσεις των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας 
περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Α.1.3.2  Άξονας  Προτεραιότητας 2

«Υποδομές και υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου»

Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας είναι η 
βελτίωση της προσπελασιμότητας, κυρίως των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, από και προς τα βασικά δίκτυα, τις πύλες εισόδου – εξόδου 
της Περιφέρειας και τα αστικά / εμπορικά και διοικητικά κέντρα της. 
Για την εξυπηρέτηση των επιδιώξεών του και την επίτευξη του Γενικού του Στόχου, η 
αναπτυξιακή στρατηγική του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύεται επιχειρησιακά 
στους ακόλουθους  Ειδικούς Στόχους:

• Βελτίωση και επέκταση του Εθνικού οδικού δικτύου
• Βελτίωση και επέκταση του επαρχιακού / διαδημοτικού και ενδοδημοτικού οδικού 
δικτύου 
• Αναβάθμιση / επέκταση των βασικών λιμενικών υποδομών
• Μετατροπή αντίστοιχων στρατιωτικών υποδομών σε μικρής κλίμακας επιβατικές και 
εμπορικές υποδομές ή και αναβάθμιση αντίστοιχων πολιτικών αεροπορικών υποδομών

και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις:

Οδικά έργα / οδικές μεταφορές
• Έργα  συμπλήρωσης  ή  /  και  βελτίωσης  του  εθνικού  οδικού  δικτύου  της 
Περιφέρειας,  το  οποίο  συνδέει  τουριστικές  περιοχές  με  αστικά  κέντρα  ή  /  και  με 
βασικά δίκτυα, καθώς επίσης και παρακαμπτήριες οδοί αστικών ή ημιαστικών κέντρων, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δράσεων που απαιτούνται για τη λειτουργική 
ολοκλήρωση  των  αντίστοιχων  έργων  του  Προγράμματος  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 2000 – 2006.
• Έργα  κατασκευής  ή  /  και  βελτίωσης  του  επαρχιακού  οδικού  δικτύου  της 
Περιφέρειας, το οποίο συνδέει  οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας με τουριστικούς / 
πολιτιστικούς πόρους, Δήμους ή / και Δημοτικά Διαμερίσματα, με βασικά οδικά δίκτυα 
ή λιμάνια,  καθώς και  παρακαμπτήριες  οδοί  ημιαστικών κέντρων ή /  και  οικισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δράσεων που απαιτούνται για τη λειτουργική 
ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
2000 – 2006.

Οι δράσεις βελτίωσης ή / και επέκτασης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
συμπληρώνονται και με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά / μετακίνηση 
επιβατών και αγαθών.

Λιμενικά έργα / θαλάσσιες μεταφορές

• Παρεμβάσεις βελτίωσης των χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδομών  για τον 
εκσυγχρονισμό  ή  /  και  την  επέκταση  των  εγκαταστάσεών  των  επιβατικών  κυρίως 
λιμανιών της Περιφέρειας.
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Έργα αεροπορικών υποδομών

• Αναβάθμιση / μετατροπή αντίστοιχων στρατιωτικών υποδομών σε μικρής κλίμακας 
επιβατικές και εμπορικές υποδομές ή / και αναβάθμιση σε υποβαθμισμένες, με πολλές 
ελλείψεις, πολιτικές αεροπορικές υποδομές για τη δυνατότητα μεταφοράς αγαθών και 
προσώπων με την αξιοποίηση του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας. 

Α.1.3.3    Άξονας  Προτεραιότητας 5     

«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου»

Ο συγκεκριμένος  Άξονας Προτεραιότητας έχει ως Γενικό Στόχο τον εκσυγχρονισμό 
της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου  έχουν τεθεί οι παρακάτω Ειδικοί στόχοι:
• Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων 
• Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων
• Δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
• Εκσυγχρονισμός και αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης της 
Περιφέρειας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών
• Υλοποίηση  στοχευόμενων  δράσεων  για  την  αναδιάρθρωση  και  την  ενίσχυση 
επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης, 
για την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια 
και διεθνή αγορά,

για την εξυπηρέτηση των  οποίων προβλέπονται ενδεικτικές  δράσεις όπως:

Ψηφιακή Σύγκλιση
• Εγκατάσταση και χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πχ 
ευρυζωνικά δίκτυα).
• Ανάπτυξη  υπηρεσιών  και  εφαρμογές  ψηφιακής  τεχνολογίας  από  τη  δημόσια 
διοίκηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη (πχ τηλεϊατρική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
κλπ).
• Ενίσχυση  των  ΜΜΕ  για  την  πρόσβασή  τους  σε  τεχνολογίες  πληροφορικής  και 
τηλεπικοινωνιών για την αναβάθμιση της διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας τους.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία
• Επενδύσεις σε υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών 
υψηλής  ταχύτητας  που  συνδέουν  κέντρα  ερευνών  και  κέντρα  αναγνωρισμένου 
κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία.
• Ενίσχυση των επιχειρήσεων κυρίως του τριτογενή τομέα και ως επί το πλείστον 
των τουριστικών επιχειρήσεων, για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και των 
παραγωγικών / διοικητικών λειτουργιών τους. 

Α.1.3.4    Άξονας  Προτεραιότητας 8           

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου»

Οι τρεις (3) Γενικοί Στόχοι του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα 
εξής:
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• Βελτίωση  των  συνθηκών  προστασίας  του  φυσικού  και  ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος,  ως  κυρίαρχων  πόρων  για  την  ανάπτυξη  της  Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
• Βελτίωση  των  προϋποθέσεων  παροχής  κοινωνικών  υπηρεσιών,  στόχος  που 
αποσκοπεί  στη  βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής,  ενώ  συμβάλει  στην  κοινωνική  και 
εργασιακή  ένταξη  ατόμων  που  ανήκουν  σε  κοινωνικά  ευαίσθητες  πληθυσμιακές 
ομάδες.
• Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 
εστίαση στην αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων που είναι τα δυναμικά 
αστικά / ημιαστικά κέντρα της, η παραγωγική και πολιτιστική υποδομή της υπαίθρου 
και οι φυσικοί της πόροι.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω  Γενικοί Στόχοι, οι Ειδικοί Στόχοι που έχουν 
τεθεί είναι οι παρακάτω:

• Ανάδειξη μνημείων / αρχαιολογικών χώρων
• Αναβάθμιση  ή  /  και  αύξηση  της  δυναμικότητας  και  λειτουργικότητας  των 
κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας)
• Αύξηση  της  λειτουργικότητας  των  αστικών  και  ημιαστικών  κέντρων  της 
Περιφέρειας
• Βελτίωση των συνθηκών ή / και  αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της 
Περιφέρειας και των επισκεπτών σε πόσιμο νερό, με παράλληλη μείωση των απωλειών 
νερού 
• Προστασία  του περιβάλλοντος  από  στερεά  και  υγρά απόβλητα,  καθώς  και  από 
λοιπές ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις
• Αναζωογόνηση των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών 
• Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων περιοχών

Για την επίτευξη των παραπάνω Γενικών και  Ειδικών Στόχων περιλαμβάνονται στον 
Άξονα Προτεραιότητας οι παρακάτω ενδεικτικές δράσεις ανά τομέα παρέμβασης:

α) Πολιτισμός
• Προστασία και ανάδειξη  πολιτιστικών πόρων  για την αύξηση επισκεψιμότητας 
των  αρχαιολογικών  χώρων,  των  βυζαντινών,  μεταβυζαντινών  καθώς  και  των 
νεώτερων μνημείων της Περιφέρειας.
• Δημιουργία ή / και βελτίωση πολιτιστικών υποδομών, όπως αρχαιολογικά ή και 
θεματικά μουσεία, καθώς και  υποδομές νεότερου πολιτισμού.

β) Υγεία και λοιπές υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης
• Βελτίωση  κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού  των Νοσοκομειακών μονάδων, 
των Κέντρων Υγείας ή και των Περιφερειακών ιατρείων.
• Δράσεις για τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων. 
• Παρεμβάσεις  σε  νοσηλευτικές  μονάδες  για  την  αναβάθμιση  των  υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
• Ανάπτυξη (προμήθεια) σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού 
των μονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών σε όλες τις βαθμίδες και τα 
επίπεδα εκπαίδευσης.
• Αναβάθμιση  και  πραγματοποίηση  κτιριακών  παρεμβάσεων  για  την  κάλυψη 
αναγκών λειτουργίας  των μονάδων,  των εργαστηρίων και  των βιβλιοθηκών σε 
όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης.
• Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δομών με την υποστήριξη συστημάτων δικτύωσης 
και επικοινωνιών.
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• Δράσεις  βελτίωσης, επέκτασης ή και δημιουργία κοινωνικών υποδομών για την 
εξυπηρέτηση του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και των ατόμων που 
χρειάζονται  βοήθεια.
• Δράσεις / έργα εξυπηρέτησης, προστασίας και κοινωνικής ένταξης ατόμων με 
αναπηρία και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
• Δράσεις ανάπτυξης και λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

γ) Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

• Δράσεις  προώθησης  περιοχών  φυσικού  κάλλους  και  δημιουργία  δημόσιων 
τουριστικών υποδομών, για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος  και την 
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
• Δράσεις  προώθησης /  προβολής του αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος 
της Περιφέρειας.
• Ολοκληρωμένες αναπτυξιακές  παρεμβάσεις αφ΄ενός για τη διαφοροποίηση της 
οικονομίας στις  μειονεκτικές αγροτικές και ορεινές περιοχές, αφ’ ετέρου για την 
αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και ημιαστικών κέντρων.

δ) Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων 
• Δράσεις  διαχείρισης  απορριμμάτων,  σύμφωνα  με  το  Περιφερειακό  Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
• Δράσεις διαχείρισης και διανομής ύδατος (πόσιμο νερό)
• Δράσεις επεξεργασίας ύδατος (λύματα)
• Άλλες  δράσεις  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  την  πρόληψη 
κινδύνων.

Α.1.3.5    Άξονας  Προτεραιότητας 10         

«Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής»

Ο ρόλος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής συνίσταται στη τεχνική, οργανωτική 
και διοικητική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και ενεργειών του Προγράμματος, 
καθώς και στην αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης, στη δημοσιότητα και 
πληροφόρηση του Προγράμματος.
Επίσης, ο ρόλος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής ενισχύεται λόγω των 
διαπιστωμένων αναγκών επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων των προγραμμάτων μέσω 
και της χρηματοδότησης των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης, καθώς και των αναγκών 
προετοιμασίας προγραμμάτων και έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-
2020.
Οι ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 
καθορίζονται / εξειδικεύονται από τις ακόλουθες ενέργειες:

• Ενέργειες  για  τη  διαχείριση,  λειτουργία,  παρακολούθηση  και  έλεγχο  των 
δράσεων του Προγράμματος. Οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία, οργάνωση, 
διαχείριση, παρακολούθηση της υλοποίησης, στον έλεγχο και την αξιολόγηση του 
Προγράμματος, καθώς και σε έργα ή ενέργειες που συμβάλλουν στη βελτίωση των 
οργανωτικών  δομών  και  των  διαδικασιών  σχεδιασμού,  υλοποίησης, 
παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράμματος.
• Ενέργειες  για  την  υποστήριξη  της  εφαρμογής  και  υλοποίησης  του 
Προγράμματος.
• Ενέργειες για την ευρεία δημοσιότητα και πληροφόρηση του Προγράμματος, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006 (άρθρο 69).
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• Ενέργειες  για  την  προετοιμασία  προγραμμάτων  και  έργων για  την  επόμενη 
προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στον Α.Π 10 περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες Κατηγορίες Παρεμβάσεων:
Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

• Προετοιμασία, επιλογή, παρακολούθηση του Προγράμματος και των έργων.
• Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  υποστήριξης  των  μηχανισμών  διαχείρισης  με  τη 
χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.
• Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  υποστήριξης  των  φορέων  υλοποίησης  από 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
• Δράσεις  για  τη  δημιουργία  νέων  δομών  διαχείρισης  και  υλοποίησης,  όπως 
τυποποίηση  λειτουργιών,  ενέργειες  πιστοποίησης,  δαπάνες  για  τη  πρώτη  φάση 
λειτουργίας τους, κλπ.
• Προμήθεια,  εγκατάσταση  και  συντήρηση  τεχνολογικού  εξοπλισμού  και 
ηλεκτρονικών συστημάτων απαραίτητων για τη διαχείριση της παρακολούθησης.
• Συμμετοχή  σε  διεθνείς  συναντήσεις,  ημερίδες  και  επιμορφωτικά  σεμινάρια, 
τόσο των στελεχών των μηχανισμών διαχείρισης, όσο και των εμπλεκόμενων στην 
υλοποίηση του Προγράμματος φορέων.

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
• Μελέτες  έργων,  προπαρασκευαστικές,  οργανωτικές,  αναπτυξιακές, 
περιβαλλοντικές,  γενικές,  τεχνικές  κλπ  για  την  υποστήριξη  των  δράσεων  του 
προγράμματος.
• Μελέτες  τεχνικής  και  διοικητικής  ωρίμανσης  τεχνικών  έργων  για  την 
επιτάχυνση  της  εφαρμογής  του  Προγράμματος  και  την  έγκαιρη  προετοιμασία 
υλοποίησης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
• Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος. 
• Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και της κοινής γνώμης σε 
θέματα  που  αφορούν  το  πρόγραμμα,  καθώς  και  δράσεις  δημοσιοποίησης  των 
αποτελεσμάτων.

Με δεδομένη την «Αρχιτεκτονική» και το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
διαχειρίζεται ένα μέρος του Προγράμματος και συγκεκριμένα τους Άξονες Προτεραιότητας 
2, 5, 8 και μέρος του ΑΠ 10, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, κατόπιν διαδικασιών 
εκχώρησης αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και κονδυλίων.

Α.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α.2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση της αναθεωρημένης Ατζέντας της Λισσαβόνας, όσον αφορά στην υλοποίηση 
των προγραμμάτων για εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει 
τις τρεις (3) ακόλουθες προτεραιότητες:
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• Βελτίωση  της  ελκυστικότητας  των  κρατών  μελών,  των  περιφερειών  και  των 
πόλεων,  μέσω  της  βελτίωσης  της  προσβασιμότητας,  της  εξασφάλισης  υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας και της διατήρησης του περιβάλλοντος.
• Ενθάρρυνση  της  καινοτομίας,  της  επιχειρηματικότητας  και  της  ανάπτυξης  της 
οικονομίας  της  γνώσης,  μέσω  των  δυνατοτήτων  έρευνας  και  καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών.
• Δημιουργία  περισσότερων και  καλύτερων θέσεων  εργασίας  με  την προσέλκυση 
περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ή την επιχειρηματική δραστηριότητα, 
τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και την 
αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στη χώρα μας, η αναπτυξιακή στρατηγική, όπως αυτή εκφράζεται από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 στοχεύει στην:

• Διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας
• Διατήρηση  του  ρυθμού  οικονομικής  μεγέθυνσης  και  στην  αύξηση  της 
παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση 
της απασχόλησης
• Επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η αναπτυξιακή προσπάθεια επικεντρώνεται στην / 
στον:

• Προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και 
στη διασύνδεσή τους 
• Επένδυση σε βιώσιμες υποδομές
• Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
• Εκσυγχρονισμό  του  Δημόσιου  Τομέα  σε  όλα  τα  επίπεδα  διοίκησης  και  στην 
αναμόρφωση του νομοθετικού κανονιστικού πλαισίου.

Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η περιφερειακή διάσταση και 
εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών Περιφερειών είναι εξέχουσας σημασίας προτεραιότητα για τη χώρα, για την 
επίτευξη της οποίας απαιτούνται σημαντικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία 
κάθε Περιφέρειας. Το μέλλον κάθε ελληνικής Περιφέρειας εξαρτάται από την 
παραγωγικότητα του παραγωγικού της ιστού, η οποία συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις 
σε κλάδους παραγωγής, που είναι εκτεθειμένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό.

Η προσαρμογή των αγορών εργασίας και προϊόντων, καθώς και η βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημόσιας διοίκησης, θα συνεισφέρουν στη 
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας των Περιφερειών της 
χώρας. Ειδικότερα, η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε προϊόντα και 
υπηρεσίες, που ανταγωνίζονται στη διεθνή αγορά ή διαθέτουν βάσιμες μελλοντικές 
προοπτικές, συντελεί στην ισχυροποίηση της βάσης ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας, με 
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο παραγόμενο προϊόν, το εισόδημα και την απασχόληση.

Η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης εστιάζει στη διαμόρφωση ευρύτερων και 
ανταγωνιστικότερων χωρικών ενοτήτων με την εφαρμογή προσαρμοσμένης αναπτυξιακής 
στρατηγικής, καθώς και στη δημιουργία ενός μικρού αριθμού ανταγωνιστικών πόλων 
ανάπτυξης σε αυτές.

Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος της χωρικής ενότητας 
Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, είναι η διεύρυνση των 
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αναπτυξιακών δυνατοτήτων των τριών Περιφερειών της χωρικής ενότητας, η επιτάχυνση 
του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της 
παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής.
Όσον αφορά  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την επίτευξη του Γενικού Στόχου 
της παραπάνω χωρικής ενότητας, αλλά και των ειδικών στόχων που έχουν τεθεί σε 
περιφερειακό επίπεδο στους αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας με κωδικό 2, 5, 8 και 10 
(κατά το μέρος που αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου), έχουν προγραμματισθεί 
δράσεις οι οποίες σχετίζονται με τη βελτίωση της ελκυστικότητάς της, μέσω της 
ολοκλήρωσης των υποδομών για τη λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της 
ενδοχώρας μεταξύ τους, αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας που 
συγκεντρώνουν σημαντικές υπηρεσίες περιφερειακής και τοπικής κλίμακας. 
Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων αλλά και σε 
συμπληρωματικές παρεμβάσεις σε δευτερεύουσες συνδέσεις (π.χ. ημιαστικές ή ορεινές 
περιοχές).
Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε δράσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών και στην παραγωγική διαδικασία και την εφαρμογή καινοτομιών. Στο πλαίσιο 
αυτό, επιδιώκεται ειδικότερα η συνεργασία φορέων με ερευνητικά κέντρα για την 
ανάπτυξη καινοτομικών μεθόδων παραγωγής όπως π.χ. στον αγροτικό τομέα.
Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και την προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών (και ειδικότερα στις απομακρυσμένες περιοχές), αλλά και στο πλαίσιο των 
εμπορικών συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο).   
Έμφαση, τέλος, δίνεται στην αξιοποίηση των αξιόλογων φυσικών και αρχαιολογικών/ 
πολιτιστικών χώρων με τη συντήρηση και την ανάδειξη ιστορικών τόπων και μνημείων 
αλλά και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Το Ε.Π. ΔΕΠΙΝ και επομένως και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στους Άξονες 
Προτεραιότητας με κωδικούς  2, 5, 8 και 10 (κατά ένα μέρος) που αφορούν στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Όπως προαναφέρθηκε, η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013, 
παρουσίαζε ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου και ως εκ τούτου 
ανήκε στην κατηγορία του αμιγούς στόχου «Σύγκλιση» (Στόχος 1), όπως εξάλλου και οι 
άλλες δύο Περιφέρειες του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ (Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων). 

Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό την προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη 
διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής του  ΕΤΠΑ και με δεδομένη την αποφασιστική 
συμβολή των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης  στην αποτελεσματική εφαρμογή 
του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου / 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει το παρόν 
έργο που αφορά στη δημοσιότητα των ανωτέρω δράσεων.

Α.2.2 ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.  ΔΕΠΙΝ 2007-2013

Α.2.2.1 Γενικά

Σύμφωνα με το Άρθρο 69 του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1083/2006 
της 11ης  Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αρίθμ. 1260/1999, «Το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στις πράξεις και τα 
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συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους, με στόχο την προβολή του ρόλου της 
Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων».

Στον Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθμό 1828/2006 της 8ης 

Δεκεμβρίου 2006, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες  
της Ε.Ε δε γνωρίζουν επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων με στόχο την τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία  
θέσεων εργασίας και την ενίσχυση εσωτερικής συνοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται  
σκόπιμο να καταρτιστεί ένα επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο θα καθορίζει λεπτομερώς τα  
μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι αναγκαία ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα 
που παρατηρείται στην επικοινωνία και την ενημέρωση». 
Επίσης, από τον εν λόγω Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) ορίζονται το 
περιεχόμενο και η στρατηγική των ενεργειών της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, 
όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται η σπουδαιότητα του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής.

Η δημοσιότητα είναι ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής – Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, εν προκειμένω, που είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πραγματοποιείται με τις κατευθύνσεις 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 
ενημερώνεται για τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι 
αρμόδιες Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά 
μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που 
αφορούν στην πληροφόρηση και τη δημοσιότητα σχετικά με τις παρεμβάσεις των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, συνεργαζόμενες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίσθηκε το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου - Ιόνιων Νήσων 2007-2013, στο οποίο καθορίζονται λεπτομερώς τα 
απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την επικοινωνία των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Η κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου και η υλοποίησή του διέπεται από τους εξής 
Κανονισμούς και Νόμους:

• Κανονισμός 1828/06  «Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του 
(ΕΚ) Υπ’ Αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο και 
το Ταμείο Συνοχής».
• Νόμος  3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος,  και  εφαρμογή  των  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
• Διατάξεις  εφαρμογής  του  Ε.Π.  Δυτικής  Ελλάδας  –  Πελοποννήσου  -Ιόνιων 
Νήσων 2007-2013.

Στο Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΕΠΙΝ 2007-2013», το 
οποίο εκπονήθηκε υπό την εποπτεία και της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, ομού με τις αντίστοιχες 
Περιφέρειες / Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων 
Νήσων και εγκρίθηκε από την αρμόδια Δ/νση της ΕΕ, παρουσιάζεται η γενική 
επικοινωνιακή στρατηγική  κατά την περίοδο υλοποίησής του.
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Το Επικοινωνιακό Σχέδιο περιλαμβάνει:
• τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό,
• τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας 
που θα λαμβάνονται / λαμβάνονται από την Αναθέτουσα αρχή (εν προκειμένω) και τα 
οποία θα προορίζονται / προορίζονται για δυνητικούς δικαιούχους, δικαιούχους και το 
κοινό,  όσον αφορά στην  προστιθέμενη  αξία  της  κοινοτικής  συνδρομής  σε  εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και στην προώθηση των ειδικών στόχων του 
ΕΠ, 
• τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου, 
• τις  διοικητικές  Υπηρεσίες  που  είναι  αρμόδιες  για  την  εφαρμογή  των  μέτρων 
πληροφόρησης και δημοσιότητας,
• τον  τρόπο με  τον  οποίο  τα  μέτρα  πληροφόρησης  και  δημοσιότητας  πρέπει  να 
αξιολογούνται,  όσον  αφορά  στην  προβολή  και  την  αναγνωρισιμότητα  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος και του ρόλου που διαδραματίζει η Ε.Ε.

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο:
• του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 - που ορίζει ότι το κράτος μέλος 
και  η Διαχειριστική  Αρχή παρέχουν πληροφορίες,  όσον αφορά στις  πράξεις  και  τα 
συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική δημοσιότητα,
• του  Κανονισμού  (ΕΚ)  1828/2006,  ο  οποίος  ορίζει  το  πλαίσιο  των  δράσεων 
δημοσιότητας κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013,
• της  ιδιαίτερης  βαρύτητας  που  αποδίδει  η  ΕΕ,  στην  τρέχουσα  Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013, στη διασφάλιση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαχείρισης των 
συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων,
• του υφιστάμενου επιπέδου αναγνωρισιμότητας του  ΕΤΠΑ στην Ελλάδα και της 
συνολικότερης στρατηγικής για την προβολή του κατά την τρέχουσα Προγραμματική 
Περίοδο 2007-2013,
• των  δράσεων  δημοσιότητας  που  υλοποιήθηκαν  κατά  την  3η  Προγραμματική 
περίοδο 2000-2006 από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα και ειδικότερα των καλών 
πρακτικών,  οι  οποίες  συνετέλεσαν  αποτελεσματικά  στην  επίτευξη  των  παραπάνω 
επιδιώξεων, 
• των  Κατευθύνσεων  της  ΕΕ  που  δόθηκαν  κατά  τις  συνεδριάσεις  του  Άτυπου 
Δικτύου Υπευθύνων Δημοσιότητας του ΕΤΠΑ,
• των  Κατευθύνσεων  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Συντονισμού  της  Εφαρμογής  των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας 
για  την  εκπόνηση  των  Επικοινωνιακών  Σχεδίων  των  ΕΠ της  4ης  Προγραμματικής 
Περιόδου.

Α.2.2.2  Οι στόχοι του Επικοινωνιακού Σχεδίου  

Οι γενικοί στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου ισχύουν για όλα τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και αφορούν στην:

• Ανάδειξη του ρόλου της Ε.Ε. στο ευρύ κοινό και στην προβολή της προστιθέμενης 
αξίας  της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα Ε.Π.  του ΕΣΠΑ 2007-
2013.
• Διασφάλιση της διαφάνειας, όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των 
Διαρθρωτικών  Ταμείων,  δηλαδή  οι  μηχανισμοί  χορήγησης  των  πόρων  των 
συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  να  είναι  διαφανείς  στους  δυνητικούς 
δικαιούχους. 

Οι ειδικοί στόχοι του επικοινωνιακού σχεδίου του Ε.Π. "ΔΕΠΙΝ 2007-2013" έχουν 
ενσωματωθεί στους ειδικούς επικοινωνιακούς στόχους του παρόντος έργου, όπως 
παρουσιάζονται στην παράγραφο Α.2.3 στην συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης.   
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Α.2.2.3 Το στοχοθετούμενο κοινό  

Τα κύρια στοχοθετούμενα κοινά για το Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου -Ιόνιων 
Νήσων 2007-2013 και κατ΄ακολουθία για τους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (2, 5, 8 και μέρος του 10) είναι:

• Οι δυνητικοί δικαιούχοι σύμφωνα με τις Προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί για την 
υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  από  συγκεκριμένους  Κωδικούς  Θέματος 
Προτεραιότητας, των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας, 
• Οι δικαιούχοι των ενταγμένων πράξεων στους εν λόγω Άξονες Προτεραιότητας,  
• Το ευρύ κοινό.

Στα παραπάνω στοχοθετούμενα κοινά περιλαμβάνονται επιμέρους κοινά-στόχοι που 
επιλέγονται κατά προτεραιότητα με βάση τους ειδικούς στόχους των συγκεκριμένων 
Αξόνων Προτεραιότητας και προσεγγίζονται με τα κατάλληλα μέσα, κατά περίπτωση.
Σε ότι αφορά στους δικαιούχους / δυνητικούς δικαιούχους, τα επιμέρους κοινά-στόχοι 
προσδιορίζονται από τις ενταγμένες πράξεις / Προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί για την 
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από συγκεκριμένους Κωδικούς Θέματος 
Προτεραιότητας των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας, αντίστοιχα.

Σε ότι αφορά στο ευρύ κοινό, τα επιμέρους κοινά-στόχοι αναφέρονται στη συνέχεια 
(ενδεικτικά):  
Κοινή γνώμη
o Πολίτες,
o Ειδικές ομάδες κοινού (πχ γυναίκες, νέοι, Άτομα με Αναπηρία, ΡΟΜ, μετανάστες),
o Ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς.

Πολλαπλασιαστές πληροφόρησης
o Διαμορφωτές γνώμης,
o Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
o Κλαδικές, Επαγγελματικές Ενώσεις και Οργανισμοί που εκπροσωπούν επιχειρήσεις,
o Φορείς στήριξης επιχειρήσεων,
o Οικονομικοί και Κοινωνικοί Εταίροι,
o Εθνικές,  Περιφερειακές  και  Τοπικές  Αρχές και  Αναπτυξιακοί  Φορείς (Αναπτυξιακές 

εταιρίες, ΟΤΑ κλπ) 
o Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
o Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
o Φορείς-Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης,
o Δομές στήριξης επιχειρήσεων (ΚΥΕ, ΚΕΤΑ)
o Europe Direct
o Γραφεία Διαμεσολάβησης.

Αιρετοί Άρχοντες
o Βουλευτές, Δήμαρχοι

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες στοχοθετούμενων κοινών, μπορούν να λειτουργήσουν και 
ως πολλαπλασιαστές  της πληροφόρησης για το ευρύ κοινό.
Οι στόχοι επικοινωνίας  ανά στοχοθετούμενο κοινό και σε ότι αφορά στο  Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 
2007-2013  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι ακόλουθοι (ενδεικτικά):
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Στοχοθετούμενο Κοινό Στόχοι Επικοινωνίας

Αυτοδιοίκηση και φορείς της

• Αξιοποίηση Δράσεων Προγράμματος, 

ενημέρωση και κινητοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών μέσω των φορέων αυτοδιοίκησης

Δυνητικοί Δικαιούχοι

• Ευρεία διάδοση του προγράμματος με 

κατάλληλη προσαρμογή πληροφόρησης ανά 

περίπτωση

• Σαφής και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά 

με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τη 

διαδικασία και τους όρους επιλεξιμότητας

• Γνώση και εύκολη συμμετοχή σε κάθε 

ενέργεια περιφερειακής / τοπικής εμβέλειας

Επαγγελματικές οργανώσεις, 

Επιμελητήρια / Οργανισμοί που

εκπροσωπούν επιχειρήσεις,

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

• Εξασφάλιση ενημέρωσης και κινητοποίηση 

των φορέων και μελών ευθύνης τους, κατά 

περίπτωση

• Εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και 

συνέργιας για την ενημέρωση

Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι

• Πληροφόρηση και αξιοποίηση όλων των 

δυνατών στρατηγικών συνεργιών με τους 

διάφορους εταίρους

Δικαιούχοι

• Ανάδειξη καλών παραδειγμάτων 

• Σαφής λεπτομερής και συνεχής ενημέρωση 

σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα που απορρέουν από την 

εξασφάλιση χρηματοδότησης

• Ενημέρωση και δέσμευση σχετικά με την 

τήρηση αρχών δημοσιότητας
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Στοχοθετούμενο Κοινό Στόχοι Επικοινωνίας

Ευρύ κοινό

• Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού 

συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ελλάδας

• Προβολή των δράσεων του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που 

αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

μέσω καλών παραδειγμάτων

• Προβολή των αποτελεσμάτων και των 

κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από 

τις υλοποιούμενες δράσεις του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 

που αφορούν στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  

ΜΜΕ

• Εδραίωση του μηνύματος της από κοινού 

συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ελλάδας.

• Τακτική τροφοδότηση των μέσων με ειδήσεις 

για το Ε.Π. (προκηρύξεις, εντάξεις, πορεία 

εφαρμογής κλπ)

• Κατηγοριοποίηση των ειδήσεων και προβολή 

τους στα κατάλληλα μέσα (τοπικής ή εθνικής 

εμβέλειας)

• Συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκδηλώσεις και 

ενέργειες σχετικές με  δράσεις του Ε.Π. 

ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

• Προβολή των αποτελεσμάτων και 

επιπτώσεων από τις υλοποιούμενες δράσεις 

του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

Κάτοικοι Ορεινών – Μειονεκτικών 

Περιοχών

• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δημιουργία 

ζήτησης για τις δράσεις του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ που 

αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

• Αποπεριθωριοποίηση και ενθάρρυνση για 

συμμετοχή

Το  πλήρες  κείμενο  του  Επικοινωνιακού  Σχεδίου  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου http:// www.depin.gr 
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Α.2.3  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο της παρούσας προκήρυξης συμβάλλει στην:
• Προβολή του γενικού αναπτυξιακού  στόχου του Προγράμματος ΔΕΠΙΝ, καθώς και 
των  πολιτικών  για  την  επίτευξη  των  γενικών  και  ειδικών  στόχων  ανά  Άξονα 
Προτεραιότητας του Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (2, 5, 8 και μέρος 
του 10).
• Άμεση, έγκυρη και  τεκμηριωμένη πληροφόρηση για κάθε ένα από τους Άξονες 
Προτεραιότητας του Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (2, 5, 8 και μέρος 
του 10).
• Επίτευξη  ευρείας  δημοσιότητας  του  Προγράμματος  ΔΕΠΙΝ  στην  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.
• Διάδοση  και  προβολή  των  καλών  πρακτικών  και  των  αποτελεσμάτων  του 
Προγράμματος και των έργων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
• Χρήση  και  αξιοποίηση  σύγχρονων  και  αποτελεσματικών  μέσων  και  τεχνικών 
πληροφόρησης και προβολής που θα διευκολύνουν τους δυνητικούς δικαιούχους να 
κατανοήσουν τις απαιτήσεις του Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και να 
ενημερώνουν  τους  ωφελούμενους  σχετικά  με  το  περιεχόμενό  του  και  τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα.
• Πληροφόρηση  και  ενημέρωση  των  δικαιούχων,  των  φορέων  υλοποίησης  των 
έργων και  των δυνητικών ωφελούμενων για το ρόλο των Διαρθρωτικών Ταμείων, 
ειδικότερα  του  ΕΤΠΑ,  τους  στόχους  του  Προγράμματος  ΔΕΠΙΝ  στην  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, καθώς και τους κανόνες διαχείρισης και δημοσιότητας.
• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το ρόλο του προγράμματος ΔΕΠΙΝ  στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Ειδικότερα το έργο στοχεύει κατά κύριο λόγο, στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, της κοινής γνώμης της Περιφέρειας και 
όλης της χώρας, αλλά και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς, τις 
κατευθύνσεις, τις επιπτώσεις, τις ωφέλειες, τις προτεραιότητες και τις δράσεις οι οποίες 
έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας  με κωδικούς 
2, 5, 8 και 10 (κατά ένα μέρος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο στόχος αυτός 
επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών 
και ρεαλιστικής προβολής των καθημερινών θετικών επιπτώσεων που προκύπτουν από 
την εφαρμογή πολύπλευρων, πολυδιάστατων και πολυτομεακών παρεμβάσεων που 
συντελούν στην εφαρμογή των παραπάνω Αξόνων  Προτεραιότητας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

Οι ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι που αναμένεται να καλυφθούν από την υλοποίηση 
του παρόντος έργου είναι:

• Η πληροφόρηση της κοινής γνώμης για τους στόχους, τη φιλοσοφία και κυρίως τις 
επιπτώσεις και τα οφέλη που θα προκύψουν από την ανάπτυξη της οικονομίας και την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κάθε ενός πολίτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 
την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.
• Η μετάδοση στο μέσο πολίτη της Περιφέρειας της φιλοσοφίας της ολοκληρωμένης 
αναπτυξιακής  πολιτικής  που  εφαρμόζεται,  μέσα  από  ένα  πολύπλοκο  σύστημα 
παρεμβάσεων.
• Η  «αποκωδικοποίηση»  του  τεχνοκρατικού  χαρακτήρα  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  και  ειδικότερα των εν  λόγω Αξόνων Προτεραιότητας  που αφορούν 
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στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και η «μετάφρασή» του  σε ένα απλό και κατανοητό 
μήνυμα προς κάθε αποδέκτη.
• Η προβολή ειδικότερα των αναμενόμενων ωφελημάτων σε κρίσιμους κοινωνικού 
ενδιαφέροντος τομείς, όπως η ανεργία, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η 
ανασυγκρότηση της υπαίθρου και η περιφερειακή ανάπτυξη.   
• Η βελτίωση της επικοινωνίας, μέσω της εφαρμογής κοινοτικών δράσεων που είναι 
πιο ορατές και εγγύτερες προς τον πολίτη, ώστε να αυξηθεί η γενική συναίνεση στις 
μελλοντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Η σύνδεση με τις αναπτυξιακές προοπτικές της  Προγραμματικής περιόδου 2007-
2013.
• Η παρουσίαση και προβολή των έργων και των δράσεων του Προγράμματος στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, των αποτελεσμάτων και της ωφελιμότητάς τους, σε σχέση 
με τη συμβολή τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας και της Χώρας. 
Επίσης  η  ανάδειξη  έργων και  η  συμβολή  τους  στην  αναπτυξιακή  προσπάθεια  της 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  της  Χώρας  (π.χ  Αυτοκινητόδρομος  Τρίπολη  – 
Καλαμάτα κλπ.).
• Η  ευαισθητοποίηση  -  πληροφόρηση  της  κοινής  γνώμης  για  το  ρόλο  της 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου,   καθώς  και  για  τη  συνεργασία  της  Χώρας  με  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
και την ανάπτυξη της  Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Χώρας.
• Η εδραίωση στη συνείδηση των πολιτών ότι το Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, συντελεί αποφασιστικά στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής της Περιφέρειας και στην εξυπηρέτηση της Στρατηγικής για  Βιώσιμη Ανάπτυξη.
• Η ευαισθητοποίηση του κοινού στις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων και υπαίθρου.
• Η άρση απομόνωσης μειονεκτικών ορεινών περιοχών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, κρίσιμη θεωρείται η μεγαλύτερη δυνατή 
κινητοποίηση / συμμετοχή των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα 
(Τοπική και Περιφερειακή Αιρετή Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακές Αρχές, αναπτυξιακές 
εταιρείες), του ιδιωτικού τομέα, των επιμελητηρίων, των συνδέσμων, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και τοπικών συλλόγων.
Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων και αποτελεσματικών 
μέσων και τεχνικών πληροφόρησης και προβολής σε όλο το φάσμα των ενεργειών 
επικοινωνίας.

Α.2.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα 
Αρχή για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και προβολής για τις 
δράσεις του  Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων» που υλοποιούνται 
/ προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τρεις φάσεις:
ΦΑΣΗ Α΄:Εκπόνηση Προγράμματος Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσεων 

Επικοινωνίας για τη δημοσιότητα και την  προβολή των δράσεων του Ε.Π. 
Δ.Ε.Π.Ι.Ν για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΦΑΣΗ Β΄: Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
ΦΑΣΗ Γ΄: Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων 

Επικοινωνίας και των προτεινόμενων  ενεργειών.
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Η διάρκεια του έργου του Αναδόχου, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα είναι 18 μήνες 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο Ανάδοχος κατά την εξειδίκευσή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου 
Δράσεων Επικοινωνίας, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους στόχους του έργου, όπως 
αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο Α.2.3 ανωτέρω. 

Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του Έργου αναλαμβάνει:

1.Α: Την Εκπόνηση Προγράμματος Επικοινωνιακής Στρατηγικής, σύμφωνα με: 
α) τους στόχους του έργου όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α.2.3 ανωτέρω, 
β) την αναφερόμενη στρατηγική στο Επικοινωνιακό Σχέδιο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, 
γ) τις ανάγκες του έργου. 

1.Β: Την εξειδίκευση του Προγράμματος Επικοινωνιακής Στρατηγικής με την κατάρτιση 
του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, με χρονική και κοστολογική κατανομή και με 
τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες κοινού 
– στόχου (target groups) του έργου, εντός ενός μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης.

Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
• τον  προσδιορισμό  των  βασικών  αποδεκτών  του  Σχεδίου  με  εξειδίκευση  των 
ομάδων  κοινού–στόχου,  την  ταξινόμηση  τους  σε  επιμέρους  κατηγορίες  και  τον 
επακριβή προσδιορισμό των αναγκών τους,
• Το είδος της επικοινωνίας (έντυπη, ηλεκτρονική),
• Τα μέσα επικοινωνίας (έντυπα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά ΜΜΕ, Διαδίκτυο),
• Το  περιεχόμενο  της  επικοινωνιακής  πολιτικής  (γενικό,  ειδικό,  συνοπτικό, 
αναλυτικό).

Επίσης το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει, για κάθε ενέργεια, τι θεωρείται 
επιτυχία και αποτελεσματικότητα της ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια 
(όπου αυτό καθίσταται δυνατό). Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας θα γίνεται 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων και θα συγκρίνονται με τους τεθέντες στόχους.

Κατά την κατάρτιση, εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας θα 
πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Η καθαρότητα των στόχων και η σαφήνεια του επικοινωνιακού μείγματος που θα 

εφαρμοσθεί.
 Η ομοιογένεια και η συνέργεια των προτεινόμενων ενεργειών.
 Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και μηνυμάτων.
 Η συμπληρωματικότητα με αντίστοιχες ενέργειες δημοσιότητας που υλοποιούνται ή 

θα υλοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ή/και τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ή/και άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

 Η εμπλοκή – συμμετοχή του κοινού στις προτεινόμενες ενέργειες και όχι η παθητική 
προσέγγισή του.

 Η σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας.
 Το υλικό που θα παραχθεί να είναι εύληπτο και φιλικό στο κοινό.
 Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης.
 Η  αξιοποίηση  καλών  πρακτικών  υλοποίησης  παρόμοιων  έργων  από  άλλα 

Προγράμματα και Φορείς στην Ελλάδα ή/και σε άλλες χώρες / μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η εκπόνηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας 
αποτελούν μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου που δεν αμείβεται ξεχωριστά και 
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καλύπτεται από την αμοιβή του, η οποία υπολογίζεται κατά τη φάση σχεδιασμού και 
υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσεων και 
εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.

2.Την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας η οποία πραγματοποιείται με το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που θα περιλαμβάνονται σε αυτό. Το 
Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, το οποίο θα υλοποιηθεί σε διάρκεια 17 μηνών, 
εφαρμόζεται σταδιακά με την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσής του από τον Ανάδοχο και 
έγκριση σε οριστικό και τελικό στάδιο από την Αναθέτουσα Αρχή. Ως κατηγορίες 
ενεργειών αναφέρονται:
α) Προωθητικές ενέργειες (οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και σεμιναρίων, 

ειδικών γεγονότων, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.)
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ενέργεια – και ανεξάρτητα αν θα υλοποιείται από 
τον ίδιο ή από τρίτους (Υπεργολάβους) – αναλυτική πρόταση για το περιεχόμενο, το 
στόχο, το χρόνο, τις προδιαγραφές, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης, το κόστος, 
καθώς και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ενέργειας, 
μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό καθίσταται δυνατό).
Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγματοποιείται από τρίτους (Υπεργολάβους), η 
αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης της 
σχετικής ενέργειας.

β) Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο) 
Για τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, ο Ανάδοχος υποβάλλει τεκμηριωμένη 
αναλυτική πρόταση (Media Plan) συμπεριλαμβανομένου και του κόστους, με την 
επιλογή του χρόνου, των μέσων κλπ, τηρουμένων των προβλεπόμενων στην 
προηγούμενη υποπαράγραφο 1 και η οποία τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής.
Σημειώνεται ό,τι η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογισθείσας δαπάνης μεταξύ 
των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), θα επιμεριστεί 
υποχρεωτικά σύμφωνα με το Π.Δ 261/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
• Έντυπα  Μέσα  (εφημερίδες,  περιοδικά):    ποσοστό  τουλάχιστον  40%,  εκ  του 

οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιμοποιηθεί  για την υλοποίηση του 
προγράμματος μέσω περιφερειακών έντυπων μέσων.

• Ραδιόφωνο:   ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 
30%  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  μέσω 
περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών.

Η αμοιβή του Αναδόχου υπολογίζεται ως ποσοστό επί των δαπανών των ΜΜΕ και 
μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εκπτώσεων.

γ) Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης με αξιοποίηση των εφαρμογών νέας 
τεχνολογίας (διαδίκτυο κλπ)
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία  έγκρισης  και ανάθεσης που αναφέρεται στην 
παρούσα υποπαράγραφο 2 σημείο α) ανωτέρω, σχετικά με τις προωθητικές 
ενέργειες.
Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγματοποιείται από  τρίτους (Υπεργολάβους), η 
αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως  ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης 
της σχετικής ενέργειας.

δ) Δημιουργικές προτάσεις και παραγωγή εντύπων, ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών εργαλείων (video, dvds, κλπ.) και άλλων πρωτότυπων 
προωθητικών και ενημερωτικών εργαλείων
Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης και 
ανάθεσης που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο 2 σημείο α) ανωτέρω. Το 
υλικό αυτό χρεώνεται σε ότι αφορά στο δημιουργικό – για συγκεκριμένα είδη 
δαπανών -  με βάση τιμοκατάλογο εργασιών που υποβάλλεται στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Για τα είδη δαπανών δημιουργικού που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω 
τιμοκατάλογο και που θα χρειαστεί κατά την εκτέλεση του έργου να 
πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο, το κόστος θα προκύπτει ύστερα από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου και αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην περίπτωση που η ενέργεια πραγματοποιείται από τρίτους (Υπεργολάβους), η 
αμοιβή του Ανάδοχου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος υλοποίησης της 
σχετικής ενέργειας.

3.Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου 
Δράσεων Επικοινωνίας και των προτεινόμενων ενεργειών και συγκεκριμένα σε 
ό,τι αφορά στην:

 Αξιολόγηση (σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΕΠ. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013) , 
τεκμηρίωση,  απολογισμό  των  ενεργειών  Πληροφόρησης  &  Δημοσιότητας  (Π&Δ), 
σύνταξη  περιοδικών  αναφορών οικονομικής  εξέλιξης  του  έργου  που  υλοποιεί  / 
σύνταξη  κειμένων  για  την  δημοσιότητα  –  πληροφόρηση  (έντυπα,  δελτία  τύπου, 
διαδίκτυο κλπ.).
 Δημιουργία και λειτουργία δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης.
 Συμμετοχή σε συναντήσεις  σχετικές  με το αντικείμενο  του έργου σε εθνικό  ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή.

Α.3  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως προαναφέρθηκε, για 
χρονικό διάστημα δέκα οχτώ μηνών (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης. 
• Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα επτά 
χιλιάδων οχτακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (487.804,88 ΕΥΡΩ) 
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν  δώδεκα  χιλιάδων  εκατόν  ενενήντα  πέντε  ευρώ  και  δώδεκα  λεπτών 
(112.195,12€). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται το κόστος του συνόλου των ενεργειών 
που αποτελούν το αντικείμενο του έργου της παρούσας Προκήρυξης και η αμοιβή του 
Αναδόχου. 
• Για την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και τη συμμετοχή περιφερειακών μέσων, θα τηρηθούν τα όρια 
των  ποσοστών  και  οι  προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  στο  Π.Δ.  261/97,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  διακόψει,  εφόσον  το  κρίνει  σκόπιμο 
αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην 
εξαντλήσει  το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ’  όσον κρίνει  κάτι  τέτοιο 
σκόπιμο. 
• Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 
παραπάνω συνολικού ποσού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το 
υπόλοιπο ανεκτέλεστο ποσό.
• Σε περίπτωση τυχόν κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού του  έργου πριν τη 
λήξη της συμβατικής διάρκειας, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την 
Αναθέτουσα Αρχή, διατηρούσα κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
• Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Α.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΔΟΜΗ

Α.4.1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Το προσωπικό του Αναδόχου για το έργο «Σύμβουλος δημοσιότητας και προβολής των 
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ¨ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ¨ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», πρέπει να διαθέτει γνώση και 
εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την υλοποίηση:

• ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων του μεγέθους και του εύρους του 
παρόντος έργου,
• επικοινωνιακών γεγονότων για  το  ευρύ κοινό  ή  κατηγορίες  κοινού,  καθώς  και 
εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, όπως συνέδρια, 
ημερίδες, σεμινάρια, κλπ.,
• εφαρμογών πληροφορικής, σχεδιασμού δικτυακών τόπων και άλλων εφαρμογών 
των  νέων  τεχνολογιών  στην  πληροφόρηση  και   επικοινωνία,  καθώς  επίσης  στην 
παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
• δράσεων δημοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
• πρωτότυπων  δράσεων  δημοσιότητας,  με  έμφαση  σε  εξειδικευμένα   θέματα 
τεχνικού ενδιαφέροντος.

Α.4.2 ΥΠΟΔΟΜΗ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει:

• το κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
• τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό, και
• τα προβλεπόμενα διαχειριστικά μέσα, 

για τη διασφάλιση της έγκαιρης και άρτιας υλοποίησης του έργου.  

Τα ανωτέρω εξειδικεύονται στην Παράγραφο Β.1.4 και τεκμηριώνονται με τα 
αναφερόμενα στην Παράγραφο Β.1.5.2 της παρούσας Προκήρυξης.

Α.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ    

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη, μπορούν να 
απευθύνονται στην ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100 
Τρίπολη Αρκαδίας.

Στην ιστοσελίδα www.depin.gr διατίθενται η περιληπτική και αναλυτική προκήρυξη, το 
εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2007-2013, το εγκεκριμένο (αναθεωρημένο) κείμενο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 
2007-2013, το εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, το σύνολο 
των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και συνθέτουν το Σύστημα Διαχείρισης 
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και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και τα έργα / πράξεις 
που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στους Άξονες Προτεραιότητας 2, 5, 8 και 10 (σε ότι 
αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου) του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013.  

Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται  κόστος.  Οι παραλαμβάνοντες την 
προκήρυξη  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  πλήρη  στοιχεία  του  ενδιαφερομένου  (όνομα 
εταιρίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, e-
mail).
Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των 
ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Περίληψη της προκήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση στην  Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  στον  Ελληνικό  τύπο  και  στην  Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ).

Τα  έξοδα  των  εκ  του  νόμου  απαραίτητων  δημοσιεύσεων  της  προκήρυξης  του 
διαγωνισμού,  βαρύνουν  τον  Ανάδοχο  και  εισπράττονται  με  τον  πρώτο  λογαριασμό 
πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για 
το  ίδιο  έργο,  καθώς και  τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, 
βαρύνουν τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Β.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Β.1.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο παρών ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός διενεργείται από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με σκοπό την επιλογή Συμβούλου δημοσιότητας και προβολής των 

δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ¨ που υλοποιούνται / προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδιαίτερα τις διατάξεις 

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

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και τις διατάξεις του Π.Δ. 60 / 2007 

(ΦΕΚ 64 Α΄), όπως ισχύουν. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι υπηρεσίες που 

αναφέρονται στο άρθρο 78 του ΠΔ 60/2007: Παράρτημα IIΑ Κατηγορία 13 

«Διαφημιστικές Υπηρεσίες», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμός   213 / 

2008  της Επιτροπής - Παράρτημα  VI (αριθμός αναφοράς CPC 871, αριθμοί αναφοράς 

CPV 79341000-6, 79341100-7,  79341200-8).

Β.1.2  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις 

νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και 

διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

(ΕΔΔ), είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την 

Προκήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες 

ή ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους-Μέλους της 

ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ  και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.

Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν προσφορά μόνα τους ή στο 

πλαίσιο ένωσης / κοινοπραξίας θα πρέπει να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν 

τουλάχιστον τρία χρόνια πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
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Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στον διαγωνισμό, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία όλα τα 

διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο αυτό.

Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν το σύνολο του Έργου, 

αποκλειόμενης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα του. Εναλλακτικές 

προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν 

ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση 

που το προκηρυσσόμενο με τη παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη σύσταση 

Κοινοπραξίας πριν από την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό την εκτέλεση του προς 

ανάθεση έργου. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω Κοινοπραξία:

Α) είτε θα πρέπει να συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και να περιβληθεί τη μορφή 

της Κοινοπραξίας του ΚΒΣ κατατιθέμενη στην αρμόδια φορολογική αρχή πριν την 

έναρξη των εργασιών της, 

Β) είτε δημοσιευόμενο το συστατικό έγγραφο κατά τις διατάξεις του εμπορικού νόμου, 

να λάβει τη μορφή εταιρίας του εμπορικού δικαίου.

Τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να  έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και 

ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς 

της διαφήμισης, προβολής, πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσιότητας ή σε άλλες 

συναφείς δραστηριότητες.

Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών, 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές ή άλλες συναφείς 

δραστηριότητες και να μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 261/97, 

όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να 

προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
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Β.1.3  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Β.1.3.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών  όσοι δεν 

πληρούν  τα  κριτήρια  του  άρθρου  43  του  Π.Δ.  60/2007,  όπως  ισχύει  και 

συγκεκριμένα εάν:

1. Υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  εις  βάρος  των 

προσφερόντων,  για  έναν  ή  περισσότερους  λόγους  που  απαριθμούνται 

κατωτέρω:

α) Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο 

άρθρο  2,  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του 

Συμβουλίου.

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

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

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως 

ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της 

10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 

χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  από  παράνομες 

δραστηριότητες.

2. Ένας  προσφέρων  ή  -  σε  περίπτωση  που  είναι  ένωση 

προσώπων- έστω και  ένας συμμετέχων στην Ένωση /Κοινοπραξία 

οικονομικός φορέας:

α) Βρίσκεται  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική  διαχείριση  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε 

ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία 

προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

β) Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  οποιαδήποτε  άλλη 

ανάλογη  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις  εθνικές,  νομοθετικές  και 

κανονιστικές διατάξεις.

γ) Καταδικάσθηκε  για  αδίκημα  που  αφορά  την  επαγγελματική  του 

διαγωγή, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου.

δ) Καταδικάσθηκε  για κάποιο  από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  της 

απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της 
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δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, βάσει απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασμένου.

ε) Έχει  διαπράξει  σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα που μπορεί  να 

διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο.

στ) Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,  όσον  αφορά  την 

καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης,  σύμφωνα  με  τη 

νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι  εγκαταστημένος  ή  σύμφωνα  με  τη 

νομοθεσία της χώρας της Αναθέτουσας αρχής.

ζ)  Δεν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  τις  σχετικές  με  την 

πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 

της Αναθέτουσας αρχής.

η) Έχει κριθεί  ένοχος υποβολής ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί.

Β.1.3.2  Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ο  

Προσφέρων ο οποίος:

α) Δεν θα υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη.

β)  Δεν  θα  υποβάλει  όλα  τα  έγγραφα  επισήμως  μεταφρασμένα  στην 

Ελληνική Γλώσσα, εφόσον είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής. 

γ) Δεν  θα  υποβάλει  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στην 

παρούσα  προκήρυξη,  ή/και  παραβεί  οποιαδήποτε  υποχρέωση  από  τις 

αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη. 

δ) Είναι νομικό ή φυσικό πρόσωπο και δεν έχει συσταθεί και λειτουργεί 

τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, πριν την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών.

Β.1.3.3 Επισημαίνεται  ότι  σε  περίπτωση  υποβολής  κοινής  προσφοράς,  οι  παραπάνω 

λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή 

προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα 

σε  κοινή  προσφορά,  η  υποβληθείσα  κοινή  προσφορά  αποκλείεται  από  το 

διαγωνισμό.

Β.1.4  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, 

προκειμένου να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα ελάχιστα 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής των παραγράφων Β.1.4.1 & Β.1.4.2 της παρούσας και να 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711,

http  ://  www  .  dytikiellada  -  peloponnisos  -  ionio  .  gr  

39/92

ΑΔΑ: ΒΛΓ77Λ1-ΡΓΓ



τεκμηριώνουν αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο Β.1.5.2 στοιχεία της 

παρούσας.  Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει 

τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και δεν προχωρά η αξιολόγηση 

της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 

Β.1.4.1 Τεχνική / Επαγγελματική ικανότητα 

Η επάρκεια της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του υποψηφίου Αναδόχου 

εξετάζεται με την εκπλήρωση από μέρους του των ακόλουθων κριτηρίων:

Α. Κριτήριο στελέχωσης και οργάνωσης του υποψηφίου

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συστήσουν Ομάδα Έργου κατάλληλη για την επιτυχή 

υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου. Στο οργανωτικό σχήμα που θα προταθεί θα 

συμμετέχουν στελέχη από το προσωπικό του Αναδόχου, ενώ είναι δυνατόν να 

συμπεριλαμβάνονται και εξωτερικά στελέχη σε διάφορα επιμέρους ζητήματα γνωστικού 

αντικειμένου. 

Σε περίπτωση που τμήμα/τμήματα του προκηρυσσόμενου έργου ανατεθεί σε τρίτους 

(υπεργολάβους), ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τα επιμέρους τμήματα που 

προτίθεται να αναθέσει, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία προτίθεται να 

τα αναθέσει.

Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, θα πρέπει να έχει την παρακάτω δομή:

Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα κατέχει συντονιστικό 

ρόλο και τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου. 

Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους 

εργασιών και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Έργου και θα έχει την ευθύνη του 

συντονισμού της Ομάδας Έργου και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής με Αναπληρωτή και θα φέρει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του 

έργου από την πλευρά του Αναδόχου. Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Αναπληρωτής του θα 

πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του 

αντικειμένου του παρόντος έργου, ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες ως προς την 

υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου, την σχετική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, 

όπως και ικανότητες σύνθεσης και οργάνωσης, προκειμένου να καθοδηγήσουν και να 

συντονίσουν το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό Στελεχών πλήρους ή και 

μερικής απασχόλησης, για τη διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου.
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Η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συνδέεται με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα καθορίζονται και θα περιγράφονται αναλυτικά στην 

Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου.

Όλα τα στελέχη του Αναδόχου που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου, θα πρέπει να 

διαθέτουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο του έργου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: 1. Ο Υπεύθυνος Έργου να διαθέτει πενταετή (5) εμπειρία στην 

υλοποίηση έργων δημοσιότητας.

2. Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Ομάδας Έργου να συνδέονται με τον Ανάδοχο με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, εκ των οποίων ο ένας να είναι ο Αναπληρωτής του Υπεύθυνου 

Έργου και να διαθέτουν, ο καθένας εξ΄αυτών,  τουλάχιστον τριετή (3) εμπειρία στην 

υλοποίηση έργων δημοσιότητας. 

Β. Κριτήριο συναφούς με το έργο απασχόλησης του υποψηφίου αναδόχου

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται 

από την υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση 

έργο, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, 

σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα. 

Ως παρόμοια έργα νοούνται τα παρακάτω:

• σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ολοκληρωμένων  επικοινωνιακών  προγραμμάτων  του 

μεγέθους και του εύρους του παρόντος,

• σχεδιασμός,  παραγωγή  και  διανομή   έντυπου  και  ηλεκτρονικού  υλικού  όπως 

ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, κλπ,

• σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης,

• σχεδιασμός  και  υλοποίηση  στρατηγικής  προωθητικών  ενεργειών  και  άμεσης 

επικοινωνίας με το κοινό – στόχο,

• σχεδιασμός και οργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες 

κοινού, καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου 

όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια,

• σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών,

• σχεδιασμός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών 

κοινού.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα (1)  παρόμοιο έργο κατά την 

τελευταία τριετία.
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Β.  1.4.2  Χρηματοοικονομική ικανότητα   

Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται με στόχο να 

διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Να έχει ο υποψήφιος Ανάδοχος μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τις 

τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2010, 2011, 2012), τουλάχιστον εννιακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (900.000,00€). 

 

Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω 

κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους 

συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.

Τα ανωτέρω πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς με τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο Β.1.5.2 κατωτέρω.

Β.1.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Β.1.5.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στον Υποφάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» του Φακέλου Δικαιολογητικών, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή 

αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. Κάθε ανακρίβεια 

δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

του διαγωνιζομένου.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Αίτηση υποβολής προσφοράς: Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει αίτηση 
υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα 
Αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά. Η 
αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση 
ένωσης/κοινοπραξίας από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από 
τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία ή από τους εκπροσώπους όλων των 
μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου αντικλήτου.

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
Β.3.1 παρακάτω

3. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες :
Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι :

i. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης,  των  οποίων  έλαβε  γνώση  και  τους  οποίους 
αποδέχεται,  καλύπτει  το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου 
και  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  σε  αυτή  είναι  αληθή  και 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ακριβή.
ii.  Δεν  έχει  κριθεί  ποτέ  από  αρμόδιο  όργανο  ένοχος  ψευδών 

δηλώσεων,  κατά την  παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε 
από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή του σε 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.

iii.Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές 
με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  ή  σε  σχέση  με  την 
επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε 
με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα αρχή.

iv.  Σε  περίπτωση που ανακηρυχθεί  Ανάδοχος της  σύμβασης,  θα 
προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερολογιακών  ημερών  από  τη  σχετική  πρόσκληση  της 
Αναθέτουσας Αρχής τα επιμέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

v.  Δεν  τελεί  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  εργασιών, 
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  άλλη 
ανάλογη  κατάσταση  και  επίσης  ότι  δεν  έχει  κινηθεί  εναντίον 
τους  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  άλλη 
ανάλογη διαδικασία (για νομικά πρόσωπα μόνο).

vi.  Είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμερος  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του.

vii.  Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό 
μητρώο. 

Β: Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (εφόσον πρόκειται για 

Ο.Ε. και Ε.Ε. και οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται 

για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό 

πρόσωπο, θα δηλώνει/ουν ότι:

i. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου 
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή.

ii. Δεν έχει/είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαπράξει 
δωροδοκία,  απάτη  και  προβεί  σε  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται:
α) στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

ΕΕ, 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

β) στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 

άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της ΕΕ, 

γ) στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 

1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

αντίστοιχα και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεωκοπίας.

Για τις ως άνω Υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής και αρκεί να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 

προσφορών.
4. Α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, 

μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή 
του κωδικοποιημένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το 
σχετικό ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΑΕ) ή ακριβές αντίγραφο του 
πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος διοικητικού οργάνου του Νομικού 
Προσώπου σε σώμα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.) και  η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου. 

Β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρίας.
5. Έγκριση  συμμετοχής  &  ορισμός  νομίμου  εκπροσώπου:  Πρακτικό  απόφασης 

Διοικητικού  Συμβουλίου  (σε  περίπτωση  Α.Ε.)  ή  απόφαση  των  διαχειριστών  (σε 
περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή 
οργάνου κάθε προσφέροντος,  για την έγκριση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, 
για  τον  ορισμό  του  νομίμου  εκπροσώπου (εκτός εάν  η  εξουσία  προς 
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που 
έχει  δημοσιευθεί  κατά τις  κείμενες  διατάξεις),  καθώς και  του αντικλήτου του στο 
Διαγωνισμό.
Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσκομίζονται:

α)Πρακτικό  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), κάθε μέλους της 

ένωσης / κοινοπραξίας, η οποία θα αναφέρει:

•   Την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

• Την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης 

/ κοινοπραξίας, τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά.

• Το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην εκτέλεση του Έργου.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

• Τον  ορισμό  κοινού  εκπροσώπου  της  ένωσης  /  κοινοπραξίας  για  το 

Διαγωνισμό  ο  οποίος  θα  εξουσιοδοτείται  να  υπογράφει  για  λογαριασμό  της 

Ένωσης / Κοινοπραξίας  τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, 

σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο.

• Τον ορισμό αντικλήτου της ένωσης / κοινοπραξίας για το Διαγωνισμό με 

πλήρη  στοιχεία  επικοινωνίας.  Σε  περίπτωση  που  ο  αντίκλητος  δεν  είναι 

γνώστης της ελληνικής γλώσσας, υποχρεούται να μεταφράζει κάθε έγγραφο 

στην ελληνική με δικά του έξοδα, επιμέλεια και ευθύνη.  

• Τον Συντονιστή/ επικεφαλής της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

• Ότι  τα  μέλη  της  ένωσης  /  κοινοπραξίας   ευθύνονται  αλληλεγγύως, 

αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

• Ότι  σε περίπτωση που επιλεγούν  ως Ανάδοχοι,  θα συστήσουν,  εφόσον 

τους  ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  κοινοπραξία  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών) ή 

Εταιρεία του εμπορικού δικαίου.

• Ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, ή η Εταιρεία θα συσταθεί με 

σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα 

Προκήρυξη  Διαγωνισμού,  και  η  Σύμβαση  θα  υπογραφεί  μετά  την  έκδοση 

αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή.

• Ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ 

αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της Σύμβασης.

β)Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους τους με το οποίο συμφωνείται :

• Ότι όλα τα μέρη της ένωσης / κοινοπραξίας αποδέχονται τη σύσταση και 

συμμετοχή στην ένωση / κοινοπραξία για την υποβολή κοινής προσφοράς στον 

παρόντα Διαγωνισμό.

• Ότι  τα  μέλη  της  ένωσης  /  κοινοπραξίας  θα  είναι  αλληλεγγύως,  εξ΄ 

ολοκλήρου και εξ΄ αδιαιρέτου υπεύθυνα έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκτέλεση του αντικειμένου και την τήρηση των όρων της σύμβασης.

• Ότι  σε περίπτωση που επιλεγούν  ως Ανάδοχοι,  θα συστήσουν,  εφόσον 

τους  ζητηθεί  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  κοινοπραξία  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών) ή 

Εταιρεία του εμπορικού δικαίου.

• Ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, ή η Εταιρεία θα συσταθεί με 

σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Προκήρυξη  Διαγωνισμού,  και  η  Σύμβαση  θα  υπογραφεί  μετά  την  έκδοση 

αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή,

καθώς και στο οποίο θα ορίζονται :

Το  μέρος  του  Έργου  (ποσοστό  συμμετοχής)  που  αναλαμβάνει  κάθε 

μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στην εκτέλεση του Έργου.

Ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης / κοινοπραξίας για το Διαγωνισμό ο 

οποίος  θα  εξουσιοδοτείται  να  υπογράφει  για  λογαριασμό  της  Ένωσης  / 

Κοινοπραξίας τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με 

τον διαγωνισμό, έγγραφο και ο αντίκλητος της ένωσης / κοινοπραξίας για το 

Διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο αντίκλητος 

δεν είναι γνώστης της ελληνικής γλώσσας, υποχρεούται να μεταφράζει κάθε 

έγγραφο στην ελληνική με δικά του έξοδα, επιμέλεια και ευθύνη.  

ο Συντονιστής / επικεφαλής της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
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Β.1.5.2 Στοιχεία τεκμηρίωσης ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στον Υποφάκελο «Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής» του 
Φακέλου Δικαιολογητικών, τα ακόλουθα στοιχεία:
1 Τεχνική/επαγγελματική ικανότητα

Α. Στοιχεία τεκμηρίωσης στελέχωσης και οργάνωσης υποψηφίου 

Α.1 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα:

Α/Α
Εταιρεία (σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου 

υποψήφιου Αναδόχου

Θέση στην Ομάδα 

Έργου

Τίτλος Σπουδών/Επαγγελματικά 

προσόντα / Επαγγελματική εμπειρία 

(έτη) συναφή με το αντικείμενο 

του έργου

Α.2 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Εξωτερικού Συνεργάτη Θέση στην Ομάδα Έργου

Τίτλος Σπουδών/Επαγγελματικά 

προσόντα / Επαγγελματική εμπειρία 

(έτη) συναφή με το αντικείμενο του 

έργου
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 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις, με θεώρηση γνησίου 

της υπογραφής, των εξωτερικών συνεργατών με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του 

υποψηφίου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης.
Α.3 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την 

τελευταία τριετία.
Β. Στοιχεία τεκμηρίωσης συναφούς με το έργο απασχόλησης του υποψηφίου.

Β.1 Πίνακας των έργων που εκτέλεσε κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, επισημαίνοντας το έργο / έργα που καλύπτει / καλύπτουν την 

ελάχιστη προϋπόθεση που αναφέρεται στο  ‘κριτήριο συναφούς με  το έργο απασχόλησης του υποψηφίου αναδόχου’ της παραγράφου 

Β.1.4.1  της παρούσας.

Α/Α Πελάτης Σύντομη 

Περιγραφή 

του Έργου

Διάρκεια 

Εκτέλεσης Έργου 

(από – έως)

Προϋπολογισμός 

(€)

Παρούσα 

Φάση

Συνοπτική 

Περιγραφή 

Συνεισφοράς 

στο Έργο

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

στο Έργο (ΠΥ)

Στοιχείο 

Τεκμηρίωσης 

(τύπος & 

ημερομηνία)

Όπου: 

- «Παρούσα Φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

- «Στοιχείο  Τεκμηρίωσης»:  πιστοποιητικό  Δημόσιας  Αρχής,  πρωτόκολλο  παραλαβής  Δημόσιας  Αρχής,  δήλωση  πελάτη-ιδιώτη, 

δήλωση υποψηφίου Αναδόχου.

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια 
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αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής. 

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση  είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου. 
2 Χρηματοοικονομική ικανότητα

Α. Στοιχεία τεκμηρίωσης χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει:

(α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων οικονομικών χρήσεων (2010, 2011, 2012) του έτους του 

διαγωνισμού.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2012 ή / και ισολογισμός εκ των προγενέστερων ανωτέρω αναφερομένων  ετών 

δεν έχει δημοσιευθεί, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι υποβάλλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, θεωρημένου από την Εφορία, ισοζυγίου 

μηνός Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. 

Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 

αντίστοιχου έτους  και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός.

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιαδήποτε άλλου 

αποδεικτικού εγγράφου  για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης 

Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιοδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.   

(β) Υπεύθυνη Δήλωση  περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των 

τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 
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Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία τεκμηρίωσης   ελαχίστων 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας παραγράφου, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής την απαιτούμενη οικονομική ή/και τεχνική ικανότητα, σύμφωνα με την 
διαδικασία ελέγχου  κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου Β.5.2.2.1 κατωτέρω, δεν 
γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.  
Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική 
και τεχνική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου, πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους 
συμμετέχοντες στην Κοινοπραξία ή την Ένωση.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση  τμήματος/τμημάτων  του  υπό  ανάθεση  Έργου,  τότε  θα  πρέπει  να  υποβάλλει 
συνοπτική παρουσίαση του προφίλ του υπεργολάβου/ων με έμφαση στην εξειδίκευσή του/τους 
προς το έργο της προκήρυξης και να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή τμήματος/τμημάτων Έργου που προτίθεται 

ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο
Επωνυμία Υπεργολάβου

Β.1.5.3 Ελλείψεις δικαιολογητικών

1.  Σε  περίπτωση μη υποβολής  οποιουδήποτε  από  τα  δικαιολογητικά  των  παραγράφων 
Β.1.5.1 και Β.1.5.2 της παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
2.   Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  μπορεί  να  ζητήσει  διευκρινήσεις  από  τους 
προσφέροντες  επί  των  υποβληθέντων  στοιχείων,  πλην  των  αναγκαίων  στοιχείων  της 
εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής,  οι  οποίοι  οφείλουν  ν’  απαντήσουν  εντός  πέντε  (5) 
ημερολογιακών  ημερών  από  την  κοινοποίηση  του  σχετικού  εγγράφου,  καθώς  και  να 
αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της 
ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις αφορούν αποκλειστικά σε 
ήδη  υποβληθέντα  έγγραφα  και  όχι  στην  αντικατάσταση  υποβληθέντων  ή  προσκόμιση 
δικαιολογητικών ή/και εγγράφων που δεν υποβλήθηκαν ως ορίζει η προκήρυξη.

Β.1.5.4 Διευκρινήσεις 

Σε ότι αφορά στα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους Β.1.5.1, Β.1.5.2 και Β.7.2 
της παρούσας προκήρυξης ισχύουν τα παρακάτω:  

1. Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  γλώσσα  άλλη,  εκτός  από  της  ελληνικής,  θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
2. Για  αλλοδαπά  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,  εφόσον  δεν  εκδίδονται  τα 
προαναφερόμενα δικαιολογητικά,  προσκομίζονται  ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται 
από το δίκαιο ή που εκδίδονται από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της χώρας 
καταγωγής  ή  προέλευσης  των  προσώπων  αυτών.  Σε  περίπτωση  που  στη  χώρα  του 
υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα ως άνω ισοδύναμα έγγραφα δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 
να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 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  υποψήφιου  Αναδόχου  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη 
Δήλωση θα συνυποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα λοιπά Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
3. Εφόσον  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση  σχετική  με  τα 
προσκομιζόμενα  νομιμοποιητικά έγγραφα για τη λειτουργία του νομικού προσώπου στο 
Φάκελο  Δικαιολογητικών,  Υποφάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  ο  Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης τα νέα σχετικά έγγραφα 
(π.χ.  τελευταία τροποποίηση του καταστατικού,  νέο Δ.Σ. κ.α.).
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Β.1.6  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Σε περίπτωση που υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των 
υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
οφείλει να αναφέρει τα τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπεργολαβικά, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στην παράγραφο Β.1.5.2 της παρούσας Προκήρυξης.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή 
για την ορθή εκτέλεση του έργου με βάση τη Σύμβαση και δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους (Υπεργολάβους), ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή  συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση προς τρίτους 
(Υπεργολάβους) για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που πιθανόν να υλοποιηθεί από υπεργολάβους 
του Αναδόχου του έργου.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/υπεργολάβους, για την οποία είχε λάβει την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και 
η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο συνεπικουρούμενο πιθανά ή από νέο 
συνεργάτη (Υπεργολάβο) ή από νέους συνεργάτες (Υπεργολάβους) με σκοπό την πλήρη 
υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της.

Β.2  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Β.2.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 31/01/2014 και ώρα 14:00 Προσφορές που θα 
υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Β.2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Β.2.2.1 Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής 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 την τιμή της Οικονομικής προσφοράς (έντυπο Α του παραρτήματος 1 της 
παρούσας ) αριθμητικά και ολογράφως.

2/92

ΑΔΑ: ΒΛΓ77Λ1-ΡΓΓ



• Περιλαμβάνουν  πίνακες  περιεχομένων  και  να  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  διαγωνιζόμενο,  η  δε  Επιτροπή  Διενέργειας  του 
Διαγωνισμού, 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.
• Αφορούν σε ολόκληρο το έργο.

Έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

Β.2.2.2  Παροχή Διευκρινήσεων επί της Προκήρυξης

1.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, μόνον εγγράφως, διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 
της παρούσας προκήρυξης από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέχρι και την 12η 
ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 
20-01-2014 και ώρα Ελλάδος 2:30. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις διευκρινίσεις 
που θα ζητηθούν, το αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών (ήτοι μέχρι 24-01-2014). Οι απαντήσεις που θα 
δίδονται στις διευκρινήσεις που ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους, θα 
αποστέλλονται γραπτώς στους ερωτώντες και παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου (http  ://  www  .  depin  .  gr  ). Κανένας προσφέρων δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας 
Αρχής.

2.  Μετά την κατάθεση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β.2.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν Πίνακες περιεχομένων και πρέπει να υποβληθούν σε τρία 
(3) αντίτυπα, υπό τη μορφή ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου ή ενιαίου περιβλήματος. 
Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους από αίτηση 
υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή της. Σε ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε 
σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε 
περίπτωση διαφοράς με  άλλο αντίτυπο. 

2.   Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

3. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ καθώς και των δυο λοιπών αντιτύπων θα πρέπει να είναι 
μονογραμμένη.

4. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο  Πρωτόκολλο 
της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22100, Τρίπολη) μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών που αναφέρεται στην 
παράγραφο Β.2.1  της παρούσας. 

5. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ισχύ έχουν όλες οι προσφορές που 
έχουν φθάσει στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 
εισερχομένων της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και 
ταχυδρομικά (συστημένη).  Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως 
αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.

6. Ο ενιαίος Φάκελος που περιέχει τους επιμέρους Υποφακέλους πρέπει απαραίτητα να φέρει 
τα ακόλουθα: 
α. Την επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψηφίου Αναδόχου ή τις επωνυμίες και τις 

Διευθύνσεις των εταιρειών μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
β. Τον Αποδέκτη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΔΑ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ Α.Π. 5906/3-12-13 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

δ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
5/02/2014– ΩΡΑ 14:00.
ε. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.

7. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους 
επιμέρους φακέλους:
α. Φάκελο Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει δυο Υποφακέλους:

Υποφάκελος 1: περιέχει τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των υποψηφίων Αναδόχων 
στο Διαγωνισμό, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο Β.1.5.1  της 
παρούσας.
Υποφάκελος 2: περιέχει τα «Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής 
Επιλογής», όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο Β.1.5.2 της παρούσας.

β. Φάκελο Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: το περιεχόμενο του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Β.4.2 της παρούσας και περιέχει το 
πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα. 

γ. Φάκελο Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»:το περιεχόμενο του Φακέλου Οικονομικής 
Προσφοράς περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Β.4.3 της παρούσας και περιέχει 
το πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα.

Οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8. 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 
Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση του  Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου και απαντώνται εγγράφως από τους 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.

9. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 
μετά την κατάθεσή της. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος θα κηρύσσεται 
έκπτωτος και θα καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής,  μετά την έκδοση σχετικής Απόφασης. 

10. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 3/02/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΔΑ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22100, Τρίπολη, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β.6.1 της παρούσας.  

Β.2.4 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για πέντε (5) 
μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές 
που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των πέντε (5) μηνών θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού θα απευθύνει εγγράφως ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως 
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και σε καταφατική περίπτωση, να ανανεώσουν 
αντίστοιχα και τις εγγυητικές επιστολές τους, εάν αυτές δεν ισχύουν, για ενδεχόμενες 
παρατάσεις.

3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα, μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε 
περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η κατακύρωση μπορεί να γίνει στο δεύτερο κατά σειρά 
επιλογής.
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Β.2.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ και δεν τίθεται θέμα αναπροσαρμογής 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 
διάρκειας ισχύος της προσφοράς.  
Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:

• την αξία των τελών χαρτοσήμου της σύμβασης που θα συναφθεί.
• κάθε  άλλη  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά και  κράτηση  Νομικών  Προσώπων  ή  άλλων 

Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
2. Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή 

των αμοιβών του Αναδόχου θα γίνεται στην Ελλάδα σε ΕΥΡΩ.

Β.3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Β.3.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποβάλλουν,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής, η οποία πληροί τους κάτωθι όρους: 
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή 

το ΤΣΜΕΔΕ, ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., ή στις χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., ή στα  
κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ποσού ίσου 
με τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) (5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α.). 

     Σε  περίπτωση που  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  δεν  έχει  συνταχθεί  στην  ελληνική  γλώσσα πρέπει  να  
συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του 
Κώδικα περί  Δικηγόρων.  Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας,  η  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  πρέπει  να 
καλύπτει  την  ευθύνη  και  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  μερών,  οι  οποίοι  θα  αναφέρονται  στο  σώμα  αυτής,  
αλληλεγγύως. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
υπέρ όλων των συμμετεχόντων στην ένωση / κοινοπραξία, με συνολικό ύψος το ζητούμενο. 

2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία: 
α) Την ημερομηνία έκδοσης. 
β) Τον εκδότη. 
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ) Τα στοιχεία της προκήρυξης: Αριθμός Προκήρυξης, Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου 

για το έργο «Σύμβουλος δημοσιότητας και προβολής των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
¨ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  –  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΑΙ  ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ¨  στην  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου» και την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

ε) Τον αριθμό της εγγύησης. 
στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
ζ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του υποψηφίου Αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση. 
η) Ισχύ μέχρι την επιστροφή της, δηλαδή να αναφέρεται ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή για πέντε (5) 

τουλάχιστον μήνες από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των  προσφορών. 
θ) Τους όρους ότι: 

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

• Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός τριών (3) ημερών. 

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

Κάθε  προσφορά  των  συμμετεχόντων  στο  διαγωνισμό  πρέπει  υποχρεωτικά  και  με  ποινή  αποκλεισμού  να 
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
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Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής  Επιστολής 
Καλής  εκτέλεσης  και  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  οπότε  και  επιστρέφονται  οι 
εγγυητικές επιστολές και στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους.  
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποψηφίου Αναδόχου που αποσύρει μέρος ή το σύνολο της προσφοράς του 
μετά την υποβολή της, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας 
Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν υποβάλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης ή δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
Σύμβαση  μέσα  στο  προκαθοριζόμενο  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  χρονικό  διάστημα  για  την  υπογραφή  ή  να 
καταθέσει έως την υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό παρατίθεται στο Παράρτημα 2Α 
της παρούσας Προκήρυξης.

Β.3.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού 
τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα 
ή άλλο οργανισμό που έχει κατά τον νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία 
λειτουργούν νόμιμα, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),  η οποία κυρώθηκε με 
το Ν. 2513/1997, όπως ισχύει. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 και σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα 2Β 
της παρούσας.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της μετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου ή  ο χρόνος ισχύος της να είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6) μήνες από τον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά 
την οριστική παραλαβή του Έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του 
Αναδόχου. 

Β.4  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Β.4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Το  περιεχόμενο  του  ΦΑΚΕΛΟΥ  Α  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιγράφεται  αναλυτικά  στην 
παράγραφο Β.1.5  της παρούσας. 

Β.4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β : “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” περιλαμβάνει δύο Ενότητες, τα περιεχόμενα των 
οποίων περιγράφονται στη συνέχεια:

Α. Πρόταση Μεθοδολογίας – Προσέγγισης του Έργου
Β. Οργάνωση – Λειτουργία της Ομάδας Έργου
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Β.4.2.1  Ενότητα Α: “Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης του Έργου»

Η ενότητα Α  “Πρόταση Μεθοδολογίας - Προσέγγισης του Έργου” περιέχει αναλυτική περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και 
περιλαμβάνει τα εξής:
α. Ενδεικτική Πρόταση Επικοινωνιακής Στρατηγικής.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν μια ενδεικτική πρόταση Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής, βασιζόμενοι στα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.2.4 σημείο 1.Α της 
παρούσας  τα οποία μπορούν να αναπτύξουν, τροποποιήσουν και εξειδικεύσουν.

β. Ενδεικτική Πρόταση Εξειδίκευσης του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
Με βάση την παραπάνω πρόταση Επικοινωνιακής Στρατηγικής και τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο Α.2.4 σημείο 1Β της παρούσας, οι προσφέροντες υποβάλλουν μια ενδεικτική 
πρόταση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και υλοποίησης του έργου, χρονικά 
κατανεμημένου και με ποσοστιαία κατανομή των ενεργειών. 
Για κάθε ενέργεια που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας θα 
περιγράφεται τι θεωρείται επιτυχής αποτελεσματικότητα της ενέργειας, μετρούμενη (όπου 
αυτό καθίσταται δυνατό) με ποσοτικοποιημένα κριτήρια. 
Περιλαμβάνει, επίσης, Πίνακα Χρήσης των Μέσων με αναφορά στα προτεινόμενα Μέσα ανά 
ενέργεια, στο χρόνο υλοποίησής της και του ποσοστού του συνολικού προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού του Έργου.

γ. Ενδεικτική Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του προτεινόμενου Σχεδίου 
Δράσεων  Επικοινωνίας και  υποστήριξης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  την 
υλοποίησή του 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ενδεικτική μεθοδολογία προσέγγισης και πρόταση 
εφαρμογής για τις κατηγορίες ενεργειών που περιγράφονται στο σημείο 2 της παραγράφου 
Α.2.4 της παρούσας και υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του 
Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 3 επίσης της 
παραγράφου  Α.2.4 της παρούσας.
Συγκεκριμένα, για κάθε κατηγορία χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα παραδείγματα, οι 
προσφέροντες παρουσιάζουν κατά περίπτωση:  

 Περιγραφή της προτεινόμενης ενέργειας, του τρόπου εφαρμογής της καθώς και 
των σχετικών παραδοτέων.
 Ενδεικτικές  δημιουργικές  προτάσεις  (π.χ.  ιδέα  διαφημιστικού  μηνύματος, 
εφαρμογές σε καταχωρήσεις και ραδιοφωνικά μηνύματα).
 Περιγραφή του τρόπου παρουσίασης κάθε υποβαλλόμενης από τον Ανάδοχο προς 
έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή πρότασης υλοποίησης ενέργειας (π.χ. είδος ενέργειας, 
τεκμηρίωση  επιλογής,  στοχοθέτηση  κοινού,  χρονοδιάγραμμα,  αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας κλπ).
 Μεθοδολογία προσέγγισης των ομάδων στόχων.
 Τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης 
του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας.
 Προσέγγιση ειδικών απαιτήσεων του έργου. 
 Εξασφάλιση της ποιότητας και της συνάφειας των προσφερόμενων υπηρεσιών με 
τους στόχους του έργου.
 Τρόπος υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου.

Στο Παράρτημα 3 της παρούσας προκήρυξης δίνονται τα λογότυπα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013 και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Β.  4.2.2  Ενότητα Β: Οργάνωση – Λειτουργία της Ομάδας Έργου  

Η Ενότητα «Οργάνωση – Λειτουργία της Ομάδας Έργου» περιλαμβάνει:
1. Αναλυτική  περιγραφή  της  δομής  και  οργάνωσης  της  ομάδας  των  στελεχών  που  θα 

εμπλακούν στο έργο.
2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία 

απασχόλησης  καθενός  από  τα  προτεινόμενα  στελέχη  της  Ομάδας  Έργου  και 
εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών / συμβούλων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ  ΕΡΓΟΥ  &  ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

όπου:
• Στη  στήλη  "Στέλεχος"  συμπληρώνεται  το  ονοματεπώνυμο  εκάστου  προτεινόμενου 

στελέχους της Ομάδας Έργου 
• Στη στήλη "Επωνυμία Εταιρίας" συμπληρώνεται η εταιρία στην οποία απασχολείται το 

στέλεχος υποψηφίου αναδόχου (ή με την οποία έχει δηλωθεί συνεργασία, εάν το στέλεχος 
είναι  εξωτερικός συνεργάτης),  ή υπεργολάβου.  Αν πρόκειται  για Ένωση /  Κοινοπραξία 
συμπληρώνεται το μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο οποίο απασχολείται (υπάλληλος) ή 
με το οποίο έχει δηλωθεί συνεργασία (εξωτερικός συνεργάτης). 

• Στη  στήλη  "Θέση  στην  Ομάδα  Έργου"  συμπληρώνεται  ο  ρόλος  του  στελέχους, 
σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου

• Στη στήλη “Αρμοδιότητες / Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται  να 
αναλάβει  κάθε  στέλεχος  της  ομάδας  έργου  και  της  ομάδας  εξωτερικών 
συνεργατών/συμβούλων κατ΄ αντιστοιχία με την πρόταση προσέγγισης του θέματος και εάν 
θα είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο έργο.

Β.4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β.4.3.1  Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ Γ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει  να  περιλαμβάνει 
συμπληρωμένα  και  υπογεγραμμένα  τα  έντυπα  του  Παραρτήματος  1  της  παρούσας 
προκήρυξης. Η τιμή της Οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και 
ολογράφως στο έντυπο Α του Παραρτήματος 1 της παρούσας. 

Β.4.3.2  Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε 
ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στα 
Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά 
την έκπτωση. 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, κατά την υλοποίηση 
των προτεινόμενων ενεργειών. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδας. 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν τα ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του  Παραρτήματος 1. 
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Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση 
αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Εάν  οι  τιμές  ενός  υποψηφίου  Αναδόχου  είναι  ιδιαίτερα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το 
αντικείμενό της, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα να τις  αιτιολογήσει και 
αν αυτός δεν προσφέρει  επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί  από τον διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.

Β.5  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Β.5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποψηφίων Αναδόχων 
βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός 
του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με βάση  τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που θα 
υποβάλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.
Αυτονόητα, δεν θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους 
τυπικούς όρους του Διαγωνισμού.
Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που θα λάβει η κάθε 
προσφορά θα γίνει με κριτήρια που αναλύονται στη συνέχεια.
Πλέον συμφέρουσα προσφορά αναδεικνύεται αυτή που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό 
μετά  την εν λόγω αξιολόγηση.
Η ανάθεση γίνεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.

Β.5.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1o Στάδιο: Διαδικασία Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 
Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που περιλαμβάνονται  στο φάκελο «Δικαιολογητικά», 

Υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

2o Στάδιο: Διαδικασία Ελέγχου Καταλληλότητας Υποψηφίων Αναδόχων
 Έλεγχος Εκπλήρωσης Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής που βασίζεται στο περιεχόμενο του 
φακέλου  «Δικαιολογητικά»,  Υποφάκελο  «Στοιχεία  Τεκμηρίωσης  Ελαχίστων  Κριτηρίων 
Ποιοτικής Επιλογής».

3o Στάδιο: Διαδικασία Αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών 
 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  Οι  υποψήφιοι  θα  κληθούν  να  αναλύσουν  προφορικά  την  Τεχνική  τους 
προσφορά τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε τυχόν 
ερωτήσεις των μελών της.
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 Αξιολόγηση  Οικονομικής  Προσφοράς  που  βασίζεται  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Τελική Αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων.

B  .5.2.1 Διαδικασία Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής  

B.5.2.1.1  Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
Αποκλείονται από το Διαγωνισμό όσοι δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται 
στην Παράγραφο Β.1.5.1 της παρούσας. 
Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη. 
Έλεγχος εκπλήρωσης των ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 
παράγραφο Β.5.2.2.1 κατωτέρω, γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία 
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις.

B  .5.2.2 Διαδικασία Ελέγχου Καταλληλότητας Υποψηφίων Αναδόχων  

B  .5.2.2.1    Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής  
Αποκλείονται από το Διαγωνισμό όσοι δεν προσκομίσουν τα στοιχεία που περιγράφονται στην 
παράγραφο Β.1.5.2 της παρούσας. 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού της παρούσας και 
της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή 
προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
Πέραν της ύπαρξης των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών απαιτείται, προκειμένου να 
κριθούν κατάλληλοι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, η εκπλήρωση των κριτηρίων των  παραγράφων 
Β.1.4.1  & Β.1.4.2 της παρούσας. 
Η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων πρέπει να τεκμηριώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο Β.1.5.2 της παρούσας  στοιχεία, τα οποία πρέπει να  περιέχονται στον Υποφάκελο 
«Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής» του Φακέλου 
«Δικαιολογητικά». Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει 
τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και δεν προχωρά η αξιολόγηση της 
Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου. 
Στις περιπτώσεις ενώσεων / κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια των  παραγράφων Β.1.4.1. & 
Β.1.4.2 ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.

B  .5.2.3  Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών  

B.5.2.3.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Η Ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 70%. 
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο 
Ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων :

Ομάδα Α: Κριτήρια Προσέγγισης και Υλοποίησης των Ειδικών Απαιτήσεων του 
Έργου. Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Α: 70%

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν: η κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου και η ενσωμάτωσή τους στην εξειδίκευση της Επικοινωνιακής 
Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, τα εργαλεία, η αποτελεσματική 
μεθοδολογία προσέγγισης, οργάνωσης και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και η 
υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής (προτάσεις και δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων 
ενεργειών που αναδεικνύουν τις παραμέτρους του έργου στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσεων 
Επικοινωνίας, περιγραφή και οργάνωση του έργου και των παραδοτέων των επιμέρους 
ενεργειών).
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Ομάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ομάδας Έργου. Συντελεστής 
βαρύτητας της Ομάδας Β: 30 % 

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν η αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της 
Ομάδας Έργου, η ορθολογικότητα, η ποιότητα και η πληρότητα της κατανομής των επιμέρους 
λειτουργιών και ρόλων στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου.

Οι υποψήφιοι και συγκεκριμένα εκπρόσωποι της Ομάδας Έργου θα κληθούν από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού προκειμένου να παρουσιάσουν προφορικά την Τεχνική τους προσφορά 
και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής.
Οι ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια, στα οποία θα βασισθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών 
προσφορών παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα, όπου δίνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές 
βαρύτητας.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Aj
ΟΜΑΔΑ Α:

 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σ1 (70 %)
Αj1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και των ιδιαιτεροτήτων 

του έργου και ενσωμάτωσή τους στην εξειδίκευση της 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων 
Επικοινωνίας

25 %

Αj2 Δημιουργικές προτάσεις και δείγματα πρωτότυπων και 
καινοτόμων ενεργειών που αναδεικνύουν τις παραμέτρους του 
έργου στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας

50 %

Αj3

Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του Σχεδίου 
Δράσεων Επικοινωνίας και υποστήριξης της  Αναθέτουσας 
Αρχής (οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα, 
διάγραμμα ροής)

25 %

Bj ΟΜΑΔΑ Β:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

σ2 (30 %)

Βj1 Αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας 
Έργου και ορθολογικότητα της κατανομής των επιμέρους 
λειτουργιών και ρόλων

50 %

Βj2 Ποιότητα και πληρότητα της περιγραφής των επιμέρους 
λειτουργιών και ρόλων στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήματος 
της Ομάδας Έργου

50 %

B.5.2.3.2  Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία 
των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 
παρακάτω τύπο:

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj] 

όπου: 

Tj : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Aj, Βj : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β 
για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10

σ1, σ2 : οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Α και 
Β, αντίστοιχα
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Aj1,2,3, 

Bj1, 2
: η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για 

την πρόταση j σε κλίμακα 0-10 (Άριστα 10)

όπου, Aj = [(Aj1X 0,25)+ (Aj2 X 0,50)+ (Aj3 X 0,25)] 

και Bj = [(Bj1X 0,50)+ (Bj2 X 0,50)]

B.5.2.3.3  Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς  έχει 
συντελεστή βαρύτητας 30%. 
Η αξιολόγηση βασίζεται στα στοιχεία του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 
προσφοράς.

B.5.2.3.4  Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας των οικονομικών προσφορών χρησιμοποιείται ο ακόλουθος 
τύπος :

Oj= [(Κ1min/Κ1j)*0,3 + (Κ2min/Κ2j)*0,2 + (Κ3min/Κ3j)*0,3 + 

(Κ4min/Κ4j)*0,2] Χ 10

όπου :

Οj  : η  βαθμολογία  για  το  συγκεκριμένο  κριτήριο  της 
οικονομικής προσφοράς j

Κ1min : το  χαμηλότερο  αθροιστικό  κόστος  από  όλες  τις 
προσφορές για τις  κατηγορίες Α+Β+Γ του Εντύπου Γ 
(Παράρτημα 1)

Κ1j  : το  αθροιστικό  κόστος  της  προσφοράς  j  για  τις 
κατηγορίες Α+Β+Γ του Εντύπου Γ (Παράρτημα 1)

Κ2min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές για την 
κατηγορία Δ του Εντύπου Γ (Παράρτημα 1)

Κ2j  : το  κόστος  της  προσφοράς  για  την  κατηγορία  Δ του 
Εντύπου Γ (Παράρτημα 1)

Κ3min : το  χαμηλότερο  αθροιστικό  κόστος  από  όλες  τις 
προσφορές  για  την  κατηγορία  Ε1  του  Εντύπου  Γ 
(Παράρτημα 1)

Κ3j  : το  αθροιστικό  κόστος  της  προσφοράς  για  την 
κατηγορία Ε1 του Εντύπου Γ (Παράρτημα 1)

Κ4min : το  χαμηλότερο  αθροιστικό  κόστος  από  όλες  τις 
προσφορές  για  την  κατηγορία  Ε2 του  Εντύπου  Γ 
(Παράρτημα 1)

Κ4j  : το  αθροιστικό  κόστος  της  προσφοράς  για  την 
κατηγορία Ε2 του Εντύπου Γ (Παράρτημα 1)

B  .5.2.3.5    Τελική Αξιολόγηση/Τελική Βαθμολογία  

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών 
και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:

Fj = 0,70 x Tj + 0,30 x Oj
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όπου: 

Fj : η συνολική βαθμολογία της πρότασης j

Tj : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Oj : η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς 

για την πρόταση j 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Ο υπολογισμός της βαθμολογίας γίνεται μέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο.

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού 
και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

B.6  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

B.6.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.  Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από ειδική Επιτροπή, 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ και στο εξής «Επιτροπή»), η οποία θα συσταθεί 
και συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Στην Επιτροπή 
συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως ειδικός εμπειρογνώμονας, ένας εκπρόσωπος της πιο 
αντιπροσωπευτικής ένωσης διαφημιστικών εταιριών και γενικότερα εταιριών επικοινωνίας, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ. 3 εδ. ιδ. Του Ν. 3688/2008.

2.  Η τελική απόφαση επιλογής και η κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού γίνεται 
από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.  

3.  Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή. Στην 
αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους υποψηφίους Αναδόχους ή τους 
εξουσιοδοτημένους προς το σκοπό αυτό αντιπροσώπους  τους το επιθυμούν. Η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών, την 3/02/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΕΔΑ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 22100, Τρίπολη. 

4.   Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι που περιέχονται στο 
φάκελο «Δικαιολογητικά», ήτοι ο Υποφάκελος «Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελαχίστων Κριτηρίων 
Ποιοτικής Επιλογής» και «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μονογράφονται δε από την αρμόδια 
Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων «Δικαιολογητικά» ανά φύλλο.
Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι 
Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης υπογράφεται 
από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται.  
Η Επιτροπή ελέγχει σε κλειστή συνεδρίαση τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τα 
«Στοιχεία Τεκμηρίωσης Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής» και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο 
τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους 
υποψήφιους Αναδόχους οι οποίοι κρίθηκαν αποδεκτοί κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που δεν έγιναν αποδεκτοί μετά την εξέταση του φακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», αποκλείονται από το Διαγωνισμό με απόφαση του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου και η Προσφορά τους επιστρέφεται πριν από την αποσφράγιση του φακέλου 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

5.  Μετά τα ανωτέρω, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες 
Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα «Δικαιολογητικά» - στην Επιτροπή για την 
αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
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Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από την 
αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά την αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών μπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.  
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφονται από την 
αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία ανά φύλλο. 
Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται σχετικά. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της 
Τεχνικής Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καλεί εγγράφως κάθε έναν από 
τους υποψηφίους Αναδόχους να την παρουσιάσουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, σε 
κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής. 
Με μέριμνα  της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 
απόφασή της. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και 
ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους 
Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή.
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών μικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω. Σε κάθε όμως περίπτωση 
συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης οι τρεις αξιολογηθείσες ως καλύτερες 
Τεχνικές προσφορές, ακόμη και αν συγκεντρώσουν μικρότερη της ανωτέρω αναφερομένης 
βαθμολογίας. 

6. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών 
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην Επιτροπή για την 
αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία κατά φύλλο.
Κατά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών μπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. 

7.  Η  Επιτροπή  σε  κλειστή  συνεδρίαση  αξιολογεί  τις  Οικονομικές  προσφορές  και 
συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά 
αξιολόγησης, διατυπώνει εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, από την οποία προκύπτει ο 
Ανάδοχος του Έργου.
Η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μεριμνά για την 
έκδοση και κοινοποίηση της πρόσκλησης στον αναδειχθέντα Ανάδοχο του έργου για την 
προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους  Β.7.1 και Β.7.2 κατωτέρω. 

8.  Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση 
μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους 
επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών (σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή. 
Η εξέταση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς 
να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

9. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη 
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόμενοι. 
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

10.Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών η Επιτροπή 
συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή σε τρία (3) όμοια αντίτυπα.

11.Μετά την κατάθεση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της 
προκήρυξης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης 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 
Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου και απαντώνται εγγράφως από τους υποψηφίους Αναδόχους. Από τις εν 
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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.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Συμβούλου ή στελέχους Διοίκησης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που 
κατά τη κρίση της Επιτροπής εξομοιώνονται με αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε καμία 
φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 

B.6.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί, για τους 
υποψήφιους Αναδόχους. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές 
και ποιοτικές) έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψήφιου Αναδόχου.

Η προσφορά απορρίπτεται, ιδίως όταν:
 Είναι  αόριστη  ή  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό  αίρεση  ή  δεν  συνοδεύεται  από  το 

ζητούμενο  ποσό  εγγύησης  ή  μη  σύμφωνη  με  το  αντικείμενο  και  τους  όρους  της 
προκήρυξης.

 Δεν υποβληθούν ή είναι ανακριβή τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη. 
 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή εμφανίζονται τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο  της  Οικονομικής  προσφοράς  και  δεν  γίνονται  οι  αναλύσεις  που  απαιτεί  η 
προκήρυξη.  

 Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  συμμετοχής ή δεν αποδεικνύεται  από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά η φερεγγυότητα, η οικονομική και τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου.

 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος των πέντε (5) μηνών από την επόμενη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 Δεν συνοδεύεται από το ζητούμενο υλικό τεκμηρίωσης.
 Δεν έχει  χωριστούς σφραγισμένους φακέλους (Α) Δικαιολογητικών με Υποφακέλους (1) 

Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  και  (2)  Στοιχείων  Τεκμηρίωσης  Ελαχίστων  Κριτηρίων 
Ποιοτικής Επιλογής, (Β) Τεχνικής προσφοράς και (Γ) Οικονομικής προσφοράς.

 Η Οικονομική προσφορά  υπερβαίνει το ανώτατο όριο στο ποσό ανάθεσης του έργου, ήτοι 
τα 487.804,88 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

B.6.3 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κάθε Προσφέρων, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται  προσωρινής δικαστικής προστασίας,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  ν.  3886/2010  (ΦΕΚ  Α΄173)  περί  δικαστικής  προστασίας  κατά  τη  σύναψη 
δημοσίων  συμβάσεων,  με  σκοπό  την  εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ.
Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών,  από την επόμενη της  ημερομηνίας κατά 
την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, ο προσφέρων 
δύναται  να  ασκήσει  προσφυγή  κατά  αυτής  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής  (προδικαστική 
προσφυγή). Η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δέκα πέντε 
(15)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  άσκηση  της  προσφυγής.  Εάν  παρέλθει  άπρακτη  η 
παραπάνω  δεκαπενθήμερη  προθεσμία  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  προσφυγής.  Η  αίτηση 
ασφαλιστικών  μέτρων  κατατίθεται  στο  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10) 
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
Οι  προσφυγές  υποβάλλονται  στην  ΕΔΑ  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  στη  διεύθυνση,  Τέρμα 
Ερυθρού Σταυρού, 22100 Τρίπολη Αρκαδίας και εξετάζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Οι  αποφάσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  κάθε  στάδιο  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  οι 
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους προσφέροντες 
που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια.
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Η προθεσμία  για  την  άσκηση  προσφυγής  και  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων,  καθώς  και  η 
άσκηση  αυτών,  θα  κωλύουν  τη  σύναψη  της  Σύμβασης. Ειδικώς  η  απόφαση  ανάθεσης  της 
σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) 
και αναφέρει  τις  προθεσμίες  αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως προκύπτουν από την 
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.

B.7 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β.7.1     ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  οφείλει  να 
καταθέσει  εντός  είκοσι  (20)  ημερολογιακών  ημερών,  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, 
τα οποία θα πρέπει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο με τίτλο «Φάκελος Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης», σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντος, κήρυξης έκπτωτου και κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον επόμενο σε σειρά στον 
τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλει τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση, η οποία 
κοινοποιείται σε όσους  δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών για να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 
αποσφραγίζεται ο Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο Β.7.2 της 
παρούσας. 

Β.7.2     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

1. Έλληνες πολίτες & αλλοδαποί

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

5

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6

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

7

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005. 

2. Νομικά πρόσωπα της Ημεδαπής   και   της Αλλοδαπής  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 
από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 
προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας, για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται 
στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που 
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

8

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

9

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

10

Έγγραφα σύστασης και νομιμοποίησης του υποψηφίου Αναδόχου (με όλες τις 
τροποποιήσεις αυτών) σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής του καθώς και 
τα αντίστοιχα ΦΕΚ εάν πρόκειται για κεφαλαιουχικές εταιρείες της ημεδαπής. Αν το 
Νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμος εταιρεία της ημεδαπής, το Φ.Ε.Κ. εκλογής και 
συγκρότησης σε σώμα του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του. Αν το Νομικό 
πρόσωπο είναι ανώνυμος εταιρεία της αλλοδαπής, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η 
σύνθεση των ατόμων που απαρτίζουν το διοικούν την εταιρία όργανο. 

11

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού. 

12

Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
20977/2007, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του καταδικαστική απόφαση κατά την 
έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 
3414/2005.

3.  Εφόσον στο  ποινικό  μητρώο αναφέρονται  αδικήματα  για  τα  οποία δεν προκύπτει σαφώς 
αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό 
του συμμετέχοντος, ο προσφέρων πρέπει να συνυποβάλλει αντίγραφο της σχετικής 
καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα.

B.7.3 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του Διαγωνισμού, εφόσον συντρέχει μία 
τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες: 

 εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
 εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν 
υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  ότι  έγινε  συνεννόηση  των  υποψηφίων  Αναδόχων  προς 
αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
 εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους υποψηφίους Αναδόχους οι 
απαιτούμενες παρατάσεις.
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B.7.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται 
στην  Αναθέτουσα  Αρχή  σχετικά,  η  οποία  αποφαίνεται  και  κατόπιν  αποδοχής  των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού του 
έργου στον υποψήφιο Ανάδοχο η οποία γνωστοποιείται στους λοιπούς συμμετέχοντες πλην 
του υποψηφίου Αναδόχου. Αφού παρέλθουν οι προθεσμίες για την άσκηση δικαιώματος 
προσωρινής προστασίας, κοινοποιείται στον υποψήφιο Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωσης, 
μαζί με σχετική πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.

2. Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται σχέδιο σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται 
να  υπογράψει  σύμβαση  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή  που  θα  βασίζεται  στην  απόφαση 
ανάθεσης  του  έργου,  στους  όρους  της  παρούσας  προκήρυξης  και  την  προσφορά  του 
αναδόχου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αρχικώς επιλεγέντος ως αναδόχου 
να  συνάψει  σύμβαση,  τότε  αυτός  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  η  κατατεθειμένη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και καλείται ο πρώτος επιλαχών. 

3. Σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με τη παρούσα προκήρυξη έργο κατακυρωθεί σε 
ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο 
τη σύσταση Κοινοπραξίας πριν από την υπογραφή της σύμβασης, με σκοπό την εκτέλεση 
του προς ανάθεση έργου. Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω Κοινοπραξία:

Α) είτε θα πρέπει να συσταθεί με συμβολαιογραφική πράξη και να περιβληθεί τη μορφή 
της Κοινοπραξίας του ΚΒΣ κατατιθέμενη στην αρμόδια φορολογική αρχή πριν την 
έναρξη των εργασιών της, 

Β) είτε δημοσιευόμενο το συστατικό έγγραφο κατά τις διατάξεις του εμπορικού νόμου, να 
λάβει τη μορφή εταιρίας του εμπορικού δικαίου.

4. Έως  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  προσκομίσει  Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά το νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών 
επιστολών,  τα  οποία  λειτουργούν  νόμιμα,  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),   η οποία κυρώθηκε με το Ν.  2513/1997, όπως ισχύει.  Η ανωτέρω 
Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 
και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2Β της παρούσας.

5. Η  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  ισχύει  μέχρι  την  επιστροφή  της  μετά  την 
οριστική παραλαβή του Έργου ή  ο χρόνος ισχύος της να είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6) 
μήνες  από  τον  συμβατικό  χρόνο  παράδοσης  του  έργου.  Η  επιστροφή  της  Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα 
που  την  εξέδωσε,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του  Έργου,  εφόσον  δεν  εκκρεμούν 
υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

B.7.5  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον 
πρέπει να ορισθεί  Αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή 
προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/και του Αναπληρωτή του πρέπει να 
γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκρισή 
της.
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2.  Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου πρέπει να είναι, μεταξύ 
άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν 
στη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή 
σχετίζεται με τη Σύμβαση συμμετέχοντας, όποτε και όπου καταστεί αναγκαίο, σε 
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας 
Αρχής.

B.8 ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

B.8.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα οχτώ μήνες (18) από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης.

B.8.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των υποβαλλομένων από τον Ανάδοχο Παραδοτέων.
Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο είναι η  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση, τον έλεγχο και την παραλαβή των επιμέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου 
του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 
επιμέρους στοιχείων και του συνόλου του έργου. 
Η ανωτέρω Επιτροπή είναι αρμόδια και για την οριστική παραλαβή του έργου. Η παραλαβή του 
έργου συνίσταται στην έγγραφη βεβαίωση της οριστικής ολοκλήρωσής του. 
Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται με τη 
Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και 
να διευκολύνει τα μέλη της καθώς και το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής στο έργο τους.

B.8.3  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α. Το συνολικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου το οποίο συνίσταται στην παροχή 
υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας 
και προβολής για τις δράσεις του  Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιόνιων Νήσων» 
που περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (2, 5, 8 και 
μέρος του 10), εκτελείται ως ακολούθως:

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος αναλαμβάνει :
• την  υποβολή  του  Σχεδίου  Επικοινωνιακής  Στρατηγικής  με  βάση  τις  οδηγίες  της 
Αναθέτουσας Αρχής  και τις ανάγκες του έργου,
• την  υποβολή  του  Σχεδίου  Δράσεων  Επικοινωνίας  που  υλοποιεί  την  πιο  πάνω 
Επικοινωνιακή Στρατηγική,
• την  υλοποίηση  των  τελικά  προκρινόμενων  ενεργειών  με  βάση  τις  προτάσεις  που 
υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή,
• τη  συνεχή  υποστήριξη  της  Αναθέτουσας  Αρχής  κατά  την  υλοποίηση  του  συνολικού 
έργου.
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Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας δύναται να αναθεωρείται και να επικαιροποιείται   κατόπιν 
υποδείξεως και οδηγιών της Αναθέτουσας Αρχής, με βάση την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης 
του έργου.
Αναλυτικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο Ανάδοχος υποβάλλει ολοκληρωμένη 
πρόταση υλοποίησής της με αναλυτική περιγραφή της, τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς 
της, ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους με εναλλακτικές προσφορές όπου απαιτηθεί, 
χρονοδιάγραμμα, μέσα υλοποίησης και τυχόν άλλες λεπτομέρειες.
Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί έγγραφη έγκριση της πρότασης του Αναδόχου από την 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει προηγουμένως εξετάσει και εγκρίνει την πρόταση του 
αναδόχου. 

Β. Σε περίπτωση, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύμβαση κατά τον χρόνο εκτέλεσής, τότε εάν οι συμβατικοί όροι και τα ελάχιστα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής (Παράγραφος Β.1.4 της παρούσας) μπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναπομείναντα μέλη της Κοινοπραξίας, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 
παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους.  Η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων και των ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής από τα 
εναπομείναντα μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει 
σχετικά.  Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης και τα ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τότε αυτά 
οφείλουν να ορίσουν Αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε 
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή.

Γ. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 
την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης περιοδικές αναφορές οικονομικής εξέλιξης, υλοποίησης και 
αξιολόγησης του έργου που υλοποιεί καθώς και αναλυτικούς απολογισμούς, με ποιοτικά και 
ποσοτικά αποτελέσματα, όταν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με τη Σύμβαση.  Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη 
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης και υπόσχεται ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής και των εκάστοτε υποδεικνυομένων 
από αυτήν προσώπων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της 
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την αντικατάσταση και, αν πρόκειται για τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου, 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση.
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 
τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
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διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου 
να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων και οπωσδήποτε μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Προκήρυξης ή 
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, 
αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Δ. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με 
τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό επικοινωνιών, 
modems, κλπ.).

B.8.4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

• Οι  πληρωμές  στο  πλαίσιο  της  σύμβασης  πραγματοποιούνται  με  απόφαση  της 
Αναθέτουσας  Αρχής και  με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής  της αρμόδιας 
Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του  έργου  της  Σύμβασης,  με  το  οποίο  θα 
πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την 
υλοποίησή της.
• Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο επιβαρύνει τον Ανάδοχο.
• Για  όλες  τις  πληρωμές  θα  εκδίδονται  όλα  τα  απαραίτητα  νόμιμα 
παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις,  σύμφωνα με τους ισχύοντες  κάθε  φορά νόμους και  σχετικές  εγκυκλίους  του 
Υπουργείου  Οικονομικών.

B.8.5 ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της, ή οποιοδήποτε 
δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής.
Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω ο Ανάδοχος επιτρέπεται να εκχωρήσει χρηματική απαίτηση, για 
την οποία έχει συνταχθεί και εγκριθεί πιστοποίηση εργασιών που θα απορρέουν από τη 
Σύμβαση, σε Τράπεζα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της επιλογής του, ενημερώνοντας 
σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή.

B.8.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

B  .8.6.1 Εμπιστευτικότητα  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
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προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Υποχρεούται επίσης να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και 
κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 
από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει 
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την διακοπή κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη  συναίνεση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ούτε  να  συμμετέχει  σε  δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν 
σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που οφείλουν να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν 
σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε 
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

B  .8.6.2 Πνευματικά Δικαιώματα  

Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής 
(μακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, κλπ.) που καταρτίζονται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά, ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αυτής, το οποίο έχει 
δικαίωμα να επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 
Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα  στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή 
χωρίς  την  καταβολή  πρόσθετης  αμοιβής  πέραν  της  προβλεπόμενης  στη  σχετική 
σύμβαση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και 
ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί  να τα 
χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα γίνει 
στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την 
τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα 
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 
2121/1993 "Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα" (ΦΕΚ Α’ 
25/1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

B.8.7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εμπίπτει στο προηγούμενο σημείο της παρούσας παραγράφου, οφείλει να γνωστοποιήσει 
και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά  εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

B.8.8 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης  να παράσχει στην Αναθέτουσα 
Αρχή όλες τις πληροφορίες, μεθοδολογία, λογισμικό, κλπ. που ανέπτυξε στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας του ως Ανάδοχος του Έργου.
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B.8.9 ΕΥΘΥΝΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα, που θα αναλάβει με τη Σύμβαση, σύμφωνα με 
τους όρους της Σύμβασης, της Απόφασης κατακύρωσης, της Προσφοράς του και της 
Προκήρυξης, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, κάθε μέλος ευθύνεται αλληλεγγύως 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της Σύμβασης.
Το σύνολο της ευθύνης του Αναδόχου περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε αποζημίωση, που 
ισούται κατ’ ανώτατο όριο προς το τμήμα της αμοιβής που θα του έχει καταβληθεί, συν το ύψος 
της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

B.8.10 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Τρίπολη.

B.8.11  ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Όλες οι  επικοινωνίες  (προφορικές  και  γραπτές)  του Αναδόχου με την Αναθέτουσα 
Αρχή  θα  γίνονται  στην  ελληνική  γλώσσα.  Οπουδήποτε  και  οποτεδήποτε  κατά  τη 
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/ και προς τα 
ελληνικά,  για  την  επικοινωνία  του  Αναδόχου  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  αυτές  θα 
εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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ΕΝΤΥΠΟ Α

Έντυπο Προσδιορισμού ποσοστού αμοιβής ανά κατηγορία ενέργειας και της (στην 
περίπτωση των Μέσων) επιτυγχανόμενης ελάχιστης έκπτωσης

1. Για τις πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή 
του προσφέροντος (υποψήφιου Αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (….%) 
[ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. Για προωθητικές 
ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό – 
εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή - κόστος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή του 
Αναδόχου.

2. Για τις πάσης φύσεως παραγωγές που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του 
Αναδόχου θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του 
καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. Για παραγωγές που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον 
Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή - 
κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου.

3. Για άλλες ενέργειες (π.χ. έρευνες, αξιοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας και 
διαδικτύου) που αναλαμβάνονται από τρίτους η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέρχεται σε 
ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. Για 
ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό – 
εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή - κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του 
Αναδόχου.

4. Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) : 

• Ο προσφέρων (υποψήφιος ανάδοχος) δεσμεύεται για μέση ελάχιστη 
επιτυγχανόμενη από τον ίδιο έκπτωση και έπ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής ως εξής 
:

α. για τα έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά): ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και 
αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί του επίσημου τιμοκαταλόγου 
των Μέσων

β. για το ραδιόφωνο: ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του 
καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί του επίσημου τιμοκαταλόγου των Μέσων

• Η αμοιβή του προσφέροντος υποψήφιου αναδόχου θα ανέρχεται :

α. για τα έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά): σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και 
αριθμητικώς] επί του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του 
επίσημου τιμοκαταλόγου των Μέσων

β. για το ραδιόφωνο: σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του 
καθαρού ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου 
των Μέσων

5. Η εκπόνηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας 
αποτελούν μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου που δεν αμείβεται ξεχωριστά και 
καλύπτεται από την αμοιβή του που υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, κατά τη φάση του 
σχεδιασμού και υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
Δράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή.

Για τον προσφέροντα

…………………………………………….

Σφραγίδα και Υπογραφή
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ΕΝΤΥΠΟ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ/ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ 1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Ολοσέλιδη 4χρ.

Σαλόνι 4χρ.

Ημισέλιδη 4χρ.

Ολοσέλιδη Α/Μ

Σαλόνι Α/Μ

Ημισέλιδη Α/Μ

ΟΜΑΔΑ 2. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Στήλη μέχρι 50 εκ. 4χρ.

Στήλη από 51 εκ. έως 120 
εκ.

4χρ.

Στήλη πάνω από 120 εκ. 4χρ.

Σαλόνι 4χρ.

Στήλη μέχρι 50 εκ. Α/Μ

Στήλη από 51 εκ. έως 120 
εκ.

Α/Μ

Στήλη πάνω από 120 εκ. Α/Μ

Σαλόνι Α/Μ

ΟΜΑΔΑ 3. ΕΝΤΥΠΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Εξώφυλλο

Μονόφυλλο

Δίπτυχο

Τρίπτυχο

Μελέτη πολυσέλιδου εντύπου και εξώφυλλα

Μακέτα ανά σελίδα πολυσέλιδου εντύπου

Folder

ΟΜΑΔΑ 4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Αφίσα (12φυλλη)

Αφίσα (24φυλλη)

Αφίσα 68Χ48 4ΧΡ

Αφίσα 68Χ48 Α/Μ

PISA

Billboard

Πινακίδες γηπέδων
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Αφίσα στάσεων, στέγαστρα, ρακέτες

Αφίσα τρόλεϊ - λεωφορείων

Πινακίδες ΜΕΤΡΟ

Γραφική διακόσμηση αυτοκινήτου

ΟΜΑΔΑ 5. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Σενάρια ραδιοφώνου (30 sec)

ΟΜΑΔΑ 6. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ)

Τσάντα

Προσαρμογές σε υπάρχουσα μακέτα 4χρ.

Προσαρμογές σε υπάρχουσα μακέτα Α/Μ

Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα 4χρ

Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα Α/Μ

Πρόσκληση

Φάκελος

Μπλοκ

Μακέτα διαφημιστικού δώρου

Folder

Banner

ΣΥΝΟΛΟ (Δ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ)

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 
ολοσέλιδη, 1 σαλόνι,  1 αφίσα, 1 πινακίδα, 1 σενάριο κλπ.) και για όλα τα είδη 
δημιουργικών εργασιών.  Οι  παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται  κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης  της  σύμβασης  σε  κάθε  περίπτωση  και  ανεξαρτήτως  της  ζητούμενης 
ποσότητας ανά είδος.
Οι  παραπάνω  τιμές  δεν  αναπροσαρμόζονται  για  οιονδήποτε  λόγο  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια  της  σύμβασης,  δοθέντος  ότι  ο  ανάδοχος  αναγνωρίζει  τον  κίνδυνο 
απρόοπτου  μεταβολής  των  οικονομικών  συνθηκών  ως  ενδεχόμενο  και  τον 
αποδέχεται.

Για τον προσφέροντα

…………………………………………….

Σφραγίδα και Υπογραφή

Προσοχή: Στην περίπτωση που κάποιες από τις παραπάνω τιμές δεν συμπληρωθούν 
από τον διαγωνιζόμενο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συμπληρώνει 
υποχρεωτικά τα κενά θέτοντας τις αντίστοιχες υψηλότερες τιμές – στην εκάστοτε μη 
συμπληρωμένη κατηγορία – από τις υπόλοιπες προσφορές των διαγωνιζομένων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο Τιμοκατάλογος για τις 
κατηγορίες που ενδεχομένως δεν θα έχουν συμπληρωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς θα 
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ολοκληρωθεί με την προσθήκη στα κενά των χαμηλότερων τιμών από το σύνολο των 
προσφορών που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.
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ΕΝΤΥΠΟ Γ΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Με βάση τις προσφερόμενες τιμές στα προηγούμενα έντυπα Α και Β συμπληρώνεται και 
υπογράφεται από τον προσφέροντα και ο Πίνακας Γ που ακολουθεί.

Ο Πίνακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της 
Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου. Εξυπακούεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα που 
συμπληρώνονται με βάση τα Έντυπα της προσφοράς Α και Β πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θεωρεί ως ορθά τα αναφερόμενα 
στα παραπάνω έντυπα (που είναι και δεσμευτικά) και προχωρά στις αναγκαίες διορθώσεις. Το 
ίδιο πράττει και σε περίπτωση λανθασμένων υπολογισμών, αναφέροντας τις όποιες διορθώσεις 
στο πρακτικό της.
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ΕΝΤΥΠΟ Γ΄ «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
(1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΠΟΣΟ (ΣΕ 

ΠΟΣΟΣΤΟ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  [α] [β] [γ]

Α. Προωθητικές ενέργειες : % αμοιβής αναδόχου 100 ...% [α]Χ[β]

Β. Παραγωγή: % αμοιβής αναδόχου 100 ...% [α]Χ[β]

Γ. Άλλες ενέργειες: % αμοιβής αναδόχου 100 ...% [α]Χ[β]

 K1= ΑΘΡΟΙΣΜΑ [γ]Α+[γ]Β+[γ]Γ    

Δ. Δημιουργικό: Συνολικό κόστος Πίνακα Β Δημιουργικών Εργασιών (ΕΥΡΩ):  ………. (2) [β]

                                         Κ2 = [γ]Δ

Ε1 Προβολή στα ΜΜΕ (% ΕΚΠΤΩΣΗΣ)    

 Ε1.1. Έντυπα (εφημερίδες - περιοδικά) 80 ...% [α]Χ(100% - [β])

 Ε1.2. Ραδιόφωνο 20 ...% [α]Χ(100% - [β])

 K3= ΑΘΡΟΙΣΜΑ [γ]Ε1.1+[γ]Ε1.2    

Ε2 Προβολή στα ΜΜΕ (% ΑΜΟΙΒΗΣ)    

 Ε2.1. Έντυπα (εφημερίδες - περιοδικά) 80 ...% [α]Χ[β]

 Ε2.2. Ραδιόφωνο 20 ...% [α]Χ[β]

 K4= ΑΘΡΟΙΣΜΑ [γ]Ε2.1+[γ]Ε2.2    
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(1) Δεν δεσμεύει  την Αναθέτουσα Αρχή.  Το πραγματικό κόστος θα προκύπτει  κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες. Το αναγραφόμενο ποσό τίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν συμπληρώνεται ή τροποποιείται από 
τον υποψήφιο.

(2) Προκύπτει ως αθροιστικό κόστος των δημιουργικών εργασιών που προβλέπονται στο σχετικό πίνακα / Έντυπο Β.

Τα σκιασμένα κελιά δεν συμπληρώνονται από τον υποψήφιο.

Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο.

Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το 0,0%).

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι 
αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή 
αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΠΔ 60 / 2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711,
http  ://  www  .     .  depin  .  gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2. Α ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στον 
διενεργούμενο διαγωνισμό με αντικείμενο (συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του έργου με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα 
με την  με αριθμό................... Προκήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 
συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.}
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη 
δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711,
http  ://  www  .     .  depin  .  gr  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2.Β ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ...................................

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ.........................στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
εγγύησή μας  για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε και 
την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ΄αυτού, που πηγάζει από την 
σύμβαση για το (συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου) …….………..…… συνολικής 
αξίας (συμπληρώνεται το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, που ανατέθηκε με την υπ’ 
αρ. .................... απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στον παραπάνω 
ανάδοχο σύμφωνα με την με αριθμό................... Προκήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη 
από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Έ ν ω σ η 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης
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