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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για  την  υλοποίηση  των: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΡΑΣΗΣ  2.1_ΗΜΕΡΙΔΕΣ  /  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.2_PORTAL / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΡΤΑΛ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΡΑΣΗΣ  2.3_ΕΝΤΥΠΟ  ΥΛΙΚΟ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ/  ΦΥΛΛΑΔΙΟ  ΕΡΓΟΥ  &  FOLDER, 
Συνολικού  Προϋπολογισμού:  31.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ),  στα 
πλαίσια  του  έργου  με  τίτλο ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN 
CAPITAL και  ακρωνύμιο CROSS LOHUCA,  το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την υπ.  αριθ. 
300239/ΜΑ301/20-1-2011 απόφαση της  Κ.Τ.Γ. της  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2007-2013»  και  εμπεριέχεται  στην  σχετική 
Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.31.06> 14.3.2011, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) κατά 85% και κατά  15% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις 
των  αναδόχων  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  Ι,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο 
τμήμα της Προκήρυξης αυτής.

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13, 57400 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ: 0030 2310 797411 
Fax: 0030 2310 798143 

Α3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών Πρόχειρος Διαγωνισμός διενεργείται  προκειμένου να συναφθούν Δημόσιες 
Συμβάσεις Υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, εδάφιο δ του ΠΔ 
60  (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007).  Ο παρών Διαγωνισμός  διενεργείται  κατ’  εφαρμογή  των 
σχετικών  διατάξεων  του  εθνικού  νομικού  πλαισίου  περί σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων, όπως αυτές ισχύουν συγκεκριμένα για τον προκηρύσσοντα φορέα, καθώς 
και  των σχετικών εγκρίσεων και  αποφάσεων,  οι  οποίες  αφορούν στο συγκεκριμένο 
έργο και αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος εδαφίου.

1. ΠΔ  60  (ΦΕΚ  64/Α/16.03.2007):  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις 
διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ «περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε 
με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»

2. Υ.Α. 11839/1993 (ΦΕΚ 53/Α): «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α»
3. Ν. 3463 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

άρθρο 209: «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες»
4. Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/08.09.1997) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται  της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων,  κρατικών προμηθειών και 
υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ»

5. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

6. Του ΠΔ 28/80, και του Ν. 3852/10  όπως ισχύουν σήμερα
7. Του άρθρου 83  του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄). 
8. Την  υπ.  αριθ.  35130/739/10  (ΦΕΚ  1291Β/11-8-10)  απόφαση  του   Υπουργού 

Οικονομικών.
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9. Το  υπ.  αριθ.  58289/12-10-2010  Έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

10. Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ521/31-3-2010
11. Την  υπ.  αριθ.  300239/ΜΑ301/20-1-2011  απόφαση  ένταξης  της  Διαχειριστικής 

Επιτροπής   του  INTERREG. την  No <B1.31.06>  14.3.2011  σχετική  Σύμβαση 
Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) .

12. Την  ΣΑΕ ΕΠ 3088 ΤΡΟΠ 0/ 08.08.2001 (ΑΔΑ 4ΑΜ4Φ-4ΙΚ)  , ποσού  99.546,30€ 
που αποτελεί  δέσμευση της  δαπάνης του  προγράμματος  για  το  οικονομικό έτος 
2011 

13. Υπ. αριθμ. 391/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης υλοποίησης του 
έργου με τίτλο  ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL και 
ακρωνύμιο CROSS LOHUCA

14. Υπ. αριθμ. 12/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, 
η οποία ενέκρινε τα αποτελέσματα της διενεργούμενης κλήρωσης και συγκρότησης 
της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών.

15. Υπ. αριθμ. 85/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, 
η οποία ενέκρινε τους όρους του παρόντος διαγωνισμού (ΑΔΑ : Β4ΛΒΩ9Ι-ΞΒΓ)

Α4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ταυτόσημη ως προς το περιεχόμενο Προκήρυξη: 
αναρτήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής
αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ  Β4ΛΒΩ9Ι-ΞΒΓ
στάλθηκε στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 
και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Α5. ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται δωρεάν από την Αναθέτουσα Αρχή, 
Δήμος Δέλτα, κα Νούσου Χριστίνα, τηλ. 2310 797411 (εσωτ. 131). Η παραλαβή τευχών 
διαγωνισμού, γίνεται είτε με εκπροσώπους (με απλή εξουσιοδότηση), είτε με αποστολή 
-με υπηρεσία ταχυμεταφοράς- μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. 

Α6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή πληροφοριών σε σχέση με 
τον παρόντα Διαγωνισμό είναι:  κα Νούσου Χριστίνα, τηλ. 2310 797411 (εσωτ. 131),  
στην διεύθυνση: Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, 57400 Σίνδος.

Α7. ΧΡΟΝΟΣ  - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στην  Αίθουσα  συνεδριάσεων  του   ισογείου  του 
Δημαρχείου,  παρουσία  των  προσφερόντων  ή  των  νομίμως  εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τούς στις 29/06/2012 και ώρα 11:00.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Β1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και 
ενώσεις  αυτών που 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  Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο 
συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο. 
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Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί  να συμμετέχει  σε μία  προσφορά ανά δράση ή σε μια 
προσφορά για το σύνολο των δράσεων.

Β2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι  Προσφέροντες  οφείλουν,  μαζί  με  την  προσφορά,  να  καταθέσουν  επί  ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Έγγραφο  υποβολής  προσφοράς,  υπογεγραμμένο  από  τον  νόμιμο  εκπρόσωπο  του 
υποψηφίου αναδόχου, το οποίο βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, 
προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της 
προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της 
προσφοράς (τουλάχιστον 180 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού).
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους,
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του π.  δ/τος  60/2007,  για  κάποιο  από τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο 
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας
−  είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους
− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή απαλλάσσονται νόμιμα της εγγραφής 
τους σε αυτό 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί του ότι ο υποψήφιος ανάδοχος 
ι. δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, 
δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική του διαγωγή, δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του 
Δημοσίου Τομέα. 
ιι. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
ιιι.  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  που  θα  απορρέει  από 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
Iv.  Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  την προσήκουσα και  έγκαιρη προσκόμιση των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης 
Κατάλογο  των  κυριότερων  –αντίστοιχων  με  το  υπό  ανάθεση-  έργων,  τα  οποία 
συμβασιοποιήθηκαν μέσα στα τρία (3) τελευταία έτη, με ένδειξη της οικονομικής τους 
αξίας,  του  συμβατικού  χρόνου  υλοποίησής  τους,  του  αποδέκτη.  Το  οικονομικό 
αντικείμενο αυτών των έργων, ανηγμένο στο ποσοστό συμμετοχής του διαγωνιζομένου 
σε αυτά, θα πρέπει –επί ποινή αποκλεισμού- να αθροίζει τουλάχιστον στο 100% του 
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Ως αποδεικτικό στοιχείο για τα έργα που 
έχουν  περιληφθεί  από  τον  προσφέροντα  στον  παραπάνω κατάλογο  θα  πρέπει  να 
υποβληθούν αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων. 
Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής ποσού  ίσου  προς  το  5%  του  συνολικού 
προϋπολογισμού  του  προκηρυσσόμενου  έργου  (μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  η 
οποία  συνίσταται  είτε:  (1)  σε  εγγυητικές  επιστολές  του  ΤΣΜΕΔΕ  ή  τραπεζών  που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή 
του  ΠΟΕ,  είτε:  (2)  σε  σύσταση παρακαταθήκης  αντίστοιχου  ποσού  ή  χρεογράφων 
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αντίστοιχης  αξίας  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  &  Δανείων.  Οι  τίτλοι  των  εντόκων 
γραμματίων ή ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί  ως εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό στην ονομαστική τους αξία.
ΦΕΚ δημοσίευσης ή το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος 
διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε σώμα, (το οποίο, εφόσον πρόκειται για 
Α.Ε. και δεν έχει ήδη δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, πρέπει να είναι κατατεθειμένο στη Νομαρχία 
και να προσκομίζεται το παράβολο του ΤΑΠΕΤ, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της 
κατάθεσής του στη Νομαρχία).  Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 
νόμιμη  σύσταση  του  νομικού  προσώπου,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των 
καταστατικών ή  ιδρυτικών νόμων κλπ.,  ποιος  δεσμεύει  νόμιμα  την  εταιρία  (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού 
οργάνου.
Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου 
του Νομικού Προσώπου με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου 
φορέα στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών).

Προσφορές  χωρίς  εγγύηση  συμμετοχής  ή  με  εγγυητική  επιστολή  που  δεν  είναι 
σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή με εγγυητική 
επιστολή  που  δεν  έχει  εκδοθεί  για  ποσό  ίσο  τουλάχιστον  προς  το  ορισθέν, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με την κατάθεση της προσφοράς την ημέρα και ώρα 
διενέργειας των διαγωνισμών, πρέπει να κατατίθεται και το κύριο σώμα της εγγυητικής 
επιστολής. Φωτοαντίγραφα επικυρωμένα ή fax, ή οτιδήποτε άλλα έγγραφα δεν γίνονται 
αποδεκτά.

Η ένωση φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
από  όλα  τα  μέλη  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.

Επιπρόσθετα,  εφόσον  οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  συμμετέχουν  στους  διαγωνισμούς  με 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Β3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  Προσφέροντες  για  120  ημέρες 
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η  ισχύς  των  προσφορών  είναι  δυνατό  να  παραταθεί,  εφ’  όσον  ζητηθεί  από  την 
Αναθέτουσα  Αρχή,  κατ’  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  το  παραπάνω 
οριζόμενο.

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη 
ισχύος  των προσφορών τους.  Οι  Προσφέροντες  οφείλουν να  απαντήσουν μέσα σε 
τρεις  (3)  ημέρες  και,  σε  περίπτωση  που  αποδέχονται  τη  αιτούμενη  παράταση,  να 
ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 
παρατάσεις.

Σε περίπτωση που η  Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί  μετά  τη  λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση 
δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 
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Β4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των προκηρυσσόμενων 
υπηρεσιών είτε για μεμονωμένες δράσεις.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
προκηρυσσόμενου Έργου. 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει  να αναγράφεται  ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και  να φέρει  την 
ένδειξη: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1_ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.2_PORTAL / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΡΤΑΛ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3_ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ & 

FOLDER

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ACTIONS FOR STRENGTHENING 
LOCAL HUMAN CAPITAL

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ: 17092 / 06-06-2012

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/06/2012, 
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ: 11:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην ανοιχθεί από τις Διοικητικές Υπηρεσίες

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο σφραγισμένος εξωτερικός φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τρεις (3) επίσης 
σφραγισμένους φακέλους όπως παρακάτω: 

• Φάκελο με ένδειξη "Δικαιολογητικά" που θα περιέχει σε ξεχωριστούς κλειστούς 
υποφακέλους ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο

• Ενιαίο Φάκελο με ένδειξη "Τεχνική Προσφορά" που θα περιέχει σε ξεχωριστούς 
κλειστούς υποφακέλους ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο.

• Ενιαίο  Φάκελο  με  ένδειξη  "Οικονομική  Προσφορά"  που  θα  περιέχει  σε 
ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο.

Και  οι  3  υποφάκελοι  θα είναι  σφραγισμένοι  και  θα φέρουν τις  ενδείξεις  του κυρίως 
φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν λόγω του 
μεγάλου  όγκου  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσθήκες πρέπει να 
είναι  δακτυλογραφημένες,  χωρίς  σβησίματα,  προσθήκες  ή διορθώσεις.  Εάν υπάρχει 
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από 
τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε 
τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή,  αλλά  απορρίπτεται  σαν 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση ή απόκρουση όρου διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται 
μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται 
λαμβάνονται  υπόψη  μόνον  εκείνες  που  αναφέρονται  στα  σημεία  που  ζητήθηκαν. 
Προσφορά που δίνεται μόνον για μέρος της ποσότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες.  Η έναρξη 
προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που 
ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα  διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης.
 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε €. Στην τιμή περιλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις, ως και 
κάθε  άλλη  επιβάρυνση  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  για  την  υλοποίηση  του 
φυσικού  αντικειμένου,  με  τρόπο  που  προβλέπεται  στην  προκήρυξη.  Οι  τιμές 
προσφοράς  είναι  δεσμευτικές  για  τον  προμηθευτή  –  υποψήφιο  ανάδοχο  μέχρι  την 
οριστική παραλαβή της προμήθειας – υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι λόγω της σημασίας και του μεγέθους του έργου δεν γίνονται δεκτές και 
αποκλείονται  του  διαγωνισμού  οικονομικές  προσφορές  που  προσφέρουν  έκπτωση 
μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού. 

Αποκλείεται  αναθεώρηση  των  τιμών  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  αξίωση  του 
προμηθευτή - αναδόχου, πέραν του αντιτίμου που έχει καθοριστεί, βάσει των τιμών της 
προσφοράς του.

Β5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η  προσφορά  υποβάλλεται  από  τους  ενδιαφερομένους  είτε  καταθέτοντας  την 
αυτοπροσώπως,  είτε  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπό τους,  είτε 
αποστέλλοντας  την  ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή ή  με  ιδιωτικό  ταχυδρομείο 
(courier)  στην διεύθυνση:  Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Σίνδος 57400, τηλ: 2310 
797411 (εσωτ.131) έως τις 29/06/2012, ώρα: 11:00.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 
των  προσφορών,  από  οποιαδήποτε  αιτία,  που  αποστέλλονται  με  τους  ως  άνω 
τρόπους.

Οι  προσφορές  που  είτε  υποβλήθηκαν  μετά  την  καθορισμένη  ημερομηνία  είτε  δεν 
έφτασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες 
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
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Β6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η διάρκεια της σύμβασης, είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως την ημερομηνία 
παράδοσης που αναγράφεται ανά δράση στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1 ΗΜΕΡΙΔΑ (2.1) ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 3.2 & 2.2

2 PORTAL (2.2) ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ (2.3) ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 FOLDER (2.3) ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε  περίπτωση που  ο  ανάδοχος  δεν  ανταποκριθεί  έγκαιρα  ή  δηλώσει  οποιαδήποτε 
δυσκολία στην οργάνωση των περιγραφόμενων δράσεων, η οποία θέτει σε κίνδυνο την 
υλοποίηση τους,  η σύμβαση λύεται  αμέσως και  η Αναθέτουσα Αρχή προχωράει  σε 
συμβασιοποίηση με τον αμέσως επόμενο μειοδότη.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας και την τελική επιλογή του προμηθευτή 
– αναδόχου είναι η συμφερότερη προσφορά από οικονομικής άποψης. 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα 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. 

Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτές  οι  προσφορές  που  είναι  σύμφωνες  με  όλους  τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που 
παρουσιάζουν  ασήμαντες  αποκλίσεις  ή  περιορισμούς.  Ως  ασήμαντες  αποκλίσεις  ή 
περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση 
του  Έργου  ή  την  ποιότητα  εκτέλεσής  του,  δεν  περιορίζουν,  σε  κανένα  σημείο,  τα 
δικαιώματα  της  Αναθέτουσας  Αρχής ή  τις  υποχρεώσεις  του  Προσφέροντος  και  δεν 
θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 

Προσφορές  που,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  είναι  αόριστες  και 
ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  περιέχουν  όρους  αντίθετους  προς  την  Προκήρυξη  ή/και 
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα.

Γ1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η βαθμολογία  των επί  μέρους στοιχείων των  προσφορών είναι  100 βαθμοί  για  τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 
μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί  τη  βαθμολογία του και  η συνολική 
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων  των  στοιχείων  και  των  δύο  ομάδων.  Ο  διαγωνισμός  κατακυρώνεται  στον 
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προμηθευτή  –  υποψήφιο  ανάδοχο  που  έχει  κάνει  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ανά δράση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται  στη βαθμολόγηση επί   μέρους 
ομάδων  κριτηρίων.  Η  ομάδα  κριτηρίων  που  αφορά  στην  αξιολόγηση  της  Τεχνικής 
Προσφοράς έχει  συντελεστή βαρύτητας στην Τελική Αξιολόγηση 90%. Η αξιολόγηση 
βασίζεται  στο  φάκελο  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  κάθε  προσφοράς.  Η  συνολική 
βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται  ακριβώς  οι  απαιτήσεις  της  διακήρυξης.  Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται 
μέχρι τους 100 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται, και μειώνεται μέχρι 
τους  40  βαθμούς  στις  περιπτώσεις  που  δεν  καλύπτονται  πλήρως,  υπό  την 
προϋπόθεση  ότι  η  προσφορά  έχει  κριθεί  αποδεκτή.  Τα  Κριτήρια  Αξιολόγησης  των 
Τεχνικών Προσφορών, οι συντελεστές βαρύτητάς τους και ο τρόπος υπολογισμού της 
σταθμισμένης βαθμολογίας για κάθε κριτήριο αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α Κριτήρια Συντελεστής Βαρύτητας 
1 Προσέγγιση του έργου: αντίληψη του 

προσφέροντος για τις απαιτήσεις και τους 
γενικούς στόχους του CROSS LOHUCA

10%

2 Ποιότητα προσφερόμενης υπηρεσίας: Ανάλυση, 
Μεθοδολογία υλοποίησης, Χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης εργασιών

70%

3 Σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης:  Περιγραφή 
ομάδας έργου, Σύστημα αντίδρασης, Υπηρεσίες 
υποστήριξης, Σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

20%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 10%. Η αξιολόγηση βασίζεται  στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
κάθε προσφοράς.

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και 
πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων υπ' όψη μέχρι 
δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο:

Λi = [0,90 * (Βi/ Βmax) + 0,10 * (Kmin/Ki)]*100

όπου:
Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Βi      : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Κmin : το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Κi      : το συνολικό κόστος της Προσφοράς i

Ως Πλέον Συμφέρουσα Από Οικονομικής Απόψεως Προσφορά θεωρείται εκείνη που 
συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λ.
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής 
προσφοράς.  Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  και  στην  τεχνική  προσφορά,  ο  Ανάδοχος 
αναδεικνύεται με κλήρωση. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά 
και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.

Γ2 . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί 
εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή – ανάδοχο. 

Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες για την υπογραφή της 
σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να αντιστοιχεί σε 
ποσοστό  ίσο  με  το  10%  της  αξίας  της  σύμβασης  χωρίς  Φ.Π.Α.,  η  οποία  και  θα 
παραμείνει στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Επιπλέον,  οφείλει  να  υποβάλει,  τα  εξής  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται :
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους
 2.  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 της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (1) και (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1 ΗΜΕΡΙΔΑ 10.000,00

50% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  TOY 

ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

2 PORTAL 15.000,00

50% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
PORTAL ΚΑΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ & 
FOLDER 6.000,00

50% ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  TOY 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 50% ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ

Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  κάθε  μία  από  τις  πιο  πάνω  πληρωμές  αποτελεί  η 
είσπραξη  της  αναλογούσης  χρηματοδότησης  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  που 
αντιστοιχεί στην εκάστοτε φάση του όλου έργου.
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Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με 
τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 

Σημειώνεται  ότι  σε  περίπτωση  που  έχει  καταλογιστεί  ποινική  ρήτρα  εις  βάρος  του 
ανάδοχου   εξαιτίας  συμβατικής  παράλειψης,  αυτή  θα  αφαιρείται  από  το  ποσό  της 
οικείας  πιστοποίησης  και  η  διαφορά  θα  αποτελεί  το  τελικά  πιστοποιούμενο  προς 
πληρωμή  ποσό.  Στο  χρηματικό  ένταλμα  θα  επισυνάπτονται  τα  δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται  κατά το νόμο. 

Ε. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αρμόδια για τυχόν επίλυση διαφορών, ορίζονται τα κατά Νόμο Αρμόδια Όργανα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προκηρυσσόμενο  έργο  υλοποιείται  στα  πλαίσια  του  συνολικού  έργου  με  τίτλο: 
ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL /  CROSS LOHUCA 
εκτελείται στο πλαίσιο του Τομέα Παρέμβασης 3.1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΝ ΟΨΕΙ  ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία  “Ελλάδα-Βουλγαρία  2007-2013” με 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ  ΕΤΑΙΡΟ  (LEADER)  τον  ΔΗΜΟ  ΔΕΛΤΑ  και  ΕΤΑΙΡΟΥΣ  (PROJECT 
PARTNERS) τους ΔΗΜΟΥΣ ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, GARMEN και SIMITLI.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) κατά 85% και κατά  15% από ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. 

Το φυσικό αντικείμενο του CROSS LOHUCA αναλύεται σε επιμέρους Πακέτα Εργασίας 
(Work Packages) και Δράσεις (Actions). Το έργο στο σύνολο του εστιάζει το ενδιαφέρον 
του στο Πακέτο Εργασίας 2 με τίτλο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (INFORMATION 
& PUBLICITY) στο οποίο εντάσσονται οι δράσεις 2.1 CONFERENCE, 2.2 PORTAL & 
2.3 PRINTED MATERIAL. 

Αυτές  οι  πρόσθετες  δράσεις  αποσκοπούν  στην  εδραίωση  μιας  μονιμότερης 
διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου και άλλων ενδιαφερόμενων 
συλλογικών  φορέων  της  επιλέξιμης  διασυνοριακής  περιοχής  σε  νέους  τομείς 
οικονομικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και, γενικότερα την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου στην περιοχή. 

Το προκηρυσσόμενο έργο περιέχει τις ακόλουθες δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 2.1_ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Προβλέπεται η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων 
του εταιρικού σχήματος.

Στην  ημερίδα  θα  συμμετάσχουν  εκπρόσωποι  των  εταίρων  και  από τις  δύο  χώρες, 
εκπρόσωποι  επαγγελματικών φορέων της  περιοχής παρέμβασης,  κοινωνικοί  εταίροι 
καθώς επίσης και οι δυνητικά ωφελούμενοι του έργου και από τις δύο πλευρές. 

Στόχος της ημερίδας η ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης και η 
παρουσίαση των μελετών που εκπονήθηκαν από το εταιρικό σχήμα στα πλαίσια της 
δράσης 3.2 καθώς επίσης και του Portal που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια της δράσης 
2.2.

Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: 250

Απαραίτητες  προϋποθέσεις  είναι:  ο  σχεδιασμός  και  η  οργάνωση  της  ημερίδας 
(πρόγραμμα,  παρουσιάσεις,  παρουσίες),  η  επαρκής  προβολή  της  εκδήλωσης,  η 
ενοικίαση  αίθουσας,  η  διανομή  υλικού  σε  όλους  τους  συμμετέχοντες,  η  παροχή 
catering,  η βιντεοσκόπηση και  η φωτογραφική κάλυψη, η στοιχειοθεσία σε Η/Υ των 
πρακτικών της  ημερίδας,  και  η συνεργασία με επαρκή αριθμό μεταφραστών καθώς 
επίσης  και  η  παροχή  δυνατότητας  άμεσης  μετάφρασης  υλικού  που  θα  κριθεί 
απαραίτητο να διανεμηθεί.  

Ελάχιστη υποχρεωτική προβολή της ημερίδας: 300 ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΕΡΓΟΥ, 100 ΑΦΙΣΕΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ, 500 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, 5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ 
& 1 ΣΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
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Φάκελος συμμετεχόντων: folder, στυλό, μπλοκ σημειώσεων, κονκάρδα συμμετοχής 

Το υλικό της ημερίδας θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται σε 3 γλώσσες: Ελληνικά, 
Βουλγάρικα και Αγγλικά και θα γίνεται σαφή αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήμα 
καθώς και στο πλαίσιο χρηματοδότησης. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  να  είναι  σύμφωνο  με  τους  κανόνες  δημοσιότητας  και 
προβολής που διέπουν την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-
2013.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  μετά  την  υλοποίηση της  δράσης 3.2 
από τους εταίρους και της δράσης 2.2 από τον επικεφαλή εταίρο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.1 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 10.000,00€

ΔΡΑΣΗ 2.2 _PORTAL / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΡΤΑΛ 

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία διαδικτυακής πύλης η οποία θα λειτουργεί ως 
εργαλείο ενημέρωσης των δυνητικά ωφελουμένων, των επαγγελματικών φορέων, των 
κοινωνικών εταίρων και γενικότερα του πληθυσμού της περιοχής για το σύνολο του 
έργου και τις επιμέρους δράσεις του, καθώς επίσης και για την πορεία υλοποίησης των 
εταίρων. 

Στο portal θα καταχωρηθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι μελέτες και 
το υλικό που θα προκύψει από την υλοποίηση του Έργου.

Ο Δήμος Δέλτα στοχεύει μέσω της υλοποίησης της δράσης στο:

• Να  δημιουργήσει  ένα  εύχρηστο  και  λειτουργικό  τρόπο  πρόσβασης,  αλλά  και 
χειρισμού,  σε  όλα  τα  στοιχεία  του  έργου  τόσο  σε  προγραμματική  όσο  και  σε 
απολογιστική φάση,

• Να δημιουργήσει ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού για 
θέματα που σχετίζονται με το έργο, 

• Να δημιουργήσει ένα δυναμικό και εξελισσόμενο εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας 
με  το  κοινό  αλλά  και  με  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς,  δίνοντας  τους 
ταυτόχρονα  τη  δυνατότητα  να  εκθέσουν  τις  δικές  τους  απόψεις  τους  και  να 
εκφράσουν τους σχετικούς προβληµατισµούς τους.

Ελάχιστες προδιαγραφές:
• Συμμόρφωση με το πρότυπο W3C
• Χρήση ελεύθερου λογισμικού και ανοιχτού κώδικα
• Υποστήριξη WEB 2.0 εργαλείων
• Web Content Management System
• Search Engine Optimization (SEO)
• Υποστήριξη Διαδραστικών Χαρτών
• Παραγωγή newsletter
• Λειτουργία forum
• Links
• Database publishing
• Παρακολούθηση επισκεψιμότητας 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη του portal, Ανάπτυξη του με 
νέες εφαρμογές  και  συνεχή Ανανέωση του περιεχομένου έως την  ολοκλήρωση του 
συνολικού έργου.

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria
- 13 -

ΑΔΑ: Β4ΛΞΩ9Ι-9Ψ8



Το δημιουργικό και ο σχεδιασμός του θα γίνει σε συνεργασία του αναδόχου, με την 
Ομάδα  Διοίκησης  Έργου  η  οποία  έχει  την  τελική  ευθύνη  για  την  πρόοδο  και 
ολοκλήρωση του έργου.

Το υλικό – πληροφορίες θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθεται σε 3 γλώσσες: Ελληνικά, 
Βουλγάρικα και Αγγλικά. 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  να  είναι  σύμφωνο  με  τους  κανόνες  δημοσιότητας  και 
προβολής που διέπουν την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-
2013 και να υπάρχει σαφής αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήμα καθώς και στο 
πλαίσιο χρηματοδότησης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 2 μήνες για την εγκατάσταση και έως 
την ολοκλήρωση του έργου για την τεχνική υποστήριξη και ανανέωση του Portal

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.2 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 15.000,00€

ΔΡΑΣΗ 2.3_ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ & FOLDER

Στα πλαίσια της δράσης θα παραχθεί 2-σέλιδο φυλλάδιο το οποίο θα αποσκοπεί στην 
διάδοση  του  έργου  και  την  ενημέρωση  του  πληθυσμού  της  περιοχής  παρέμβασης 
σχετικά με τους στόχους του. 

Το φυλλάδιο  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  είναι  έγχρωμο και  δίγλωσσο (Ελληνικά  & 
Βουλγάρικα)  και  να  περιλαμβάνει  σύνοψη  στην  Αγγλική  γλώσσα,  ενώ  ενδεικτικά 
προβλέπεται να είναι 2 σελίδων, μεγέθους 11x24, εκτυπωμένο σε χαρτί velvet 170 gr.

Επιπλέον  στα  πλαίσια  της  δράσης  θα  παραχθεί  έγχρωμο  folder το  οποίο  θα 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου ώστε να περιλαμβάνει όλο το ενημερωτικό 
υλικό που θα παραχθεί, το folder θα πρέπει να είναι τρίγλωσσο (Ελλνικά, Βουλγάρικα 
και Αγγλικά).

Προβλεπόμενος αριθμός αντιτύπων: 1000 φυλλάδια & 1000 folder.

Απαιτείται  σαφή  αναφορά  στο  έργο,  στο  εταιρικό  σχήμα  καθώς  και  στο  πλαίσιο 
χρηματοδότησης.  Επιπλέον,  και  τα δύο προϊόντα πρέπει  να είναι  σύμφωνα με τους 
κανόνες δημοσιότητας και προβολής που διέπουν την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.

Το έντυπο υλικό θα διανεμηθεί από τις υπηρεσίες των εταίρων σε τοπική κλίμακα με 
στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης καθώς επίσης και θα 
χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια των ημερίδων των εταίρων του σχήματος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 2 μήνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2.3 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 6.000,00€

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο  Φάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιλαμβάνει  τα  βασικά  στοιχεία  του 
προσφέροντος (Επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα FAX, e-mail, το όνομα του αρμοδίου 
προσώπου για την Προσφορά) και διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα περιεχόμενα 
των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια:

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ Β ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α

Α.1 Κατανόηση  και  αξιολόγηση  των  στόχων  και  ιδιαιτεροτήτων  του  Έργου  και 
ενσωμάτωση τους στις άλλες δράσεις του έργου.

Α.2 Μεθοδολογία προσέγγισης και διαδικασία υλοποίησης του Έργου.

Α.3 Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναλύονται διεξοδικά οι εργασίες του Έργου.

Α.4 Αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του Έργου.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β

Β.1 Εμπειρία Συντονιστή Ομάδας σε ανάλογα Έργα.

Β.2 Δομή και Οργάνωση της Ομάδας Έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η  οικονομική  προσφορά  κάθε  Προσφέροντος  θα  περιλαμβάνει  κατ’  ελάχιστον  τον 
ακόλουθο Πίνακα:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
Αριθμητικώς

(Συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

Ολογράφως

Τίτλος Δράσης …. ΕΥΡΩ

Τίτλος Δράσης …. ΕΥΡΩ

Τίτλος Δράσης …. ΕΥΡΩ

Η οικονομική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της 
επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο,  ή από το διαχειριστή,  ή σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα μέλη 
της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης: <Τράπεζα, Υποκατάστημα>    
Ημερομηνία Έκδοσης: <ημερομηνία, ηη/μμ/εε>    
Προς: <ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ>

<Πλήρης Ταχυδρομική Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής>

Εγγύηση  μας  υπ'  αριθμ.  <αριθμός  εγγυητικής  επιστολής>  για  ΕΥΡΩ  <ποσόν, 
αριθμητικώς / ολογράφως>

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα 
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως μέχρι του ποσού των <ποσόν εγγυήσεως, ολογράφως> ΕΥΡΩ (<ποσόν 
εγγυήσεως, αριθμητικώς, €>), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ 
της εταιρείας <όνομα εταιρείας> ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών: 
α) <όνομα εταιρείας (α)>, β) <όνομα εταιρείας (β)>, κοκ ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητός τους 
ως μελών της  ένωσης ή  κοινοπραξίας,  για  τη  συμμετοχή  τους  στον  διενεργούμενο 
διαγωνισμό σας την <ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ώρα Ελλάδος .....>, για 
την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο:  <πλήρης ακριβής τίτλος του προκηρυσσόμενου  
έργου >, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. <αριθμός διακήρυξης / ημερομηνία διακήρυξης> 
Διακήρυξή σας.

Το παραπάνω ποσόν τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς  καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 
δήλωσή σας προς εμάς σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταπτώσεως της εγγυήσεως 
με την επιστροφή σε μας της παρούσας.

Η παρούσα αφορά μόνον την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε 
μας, σε καμία όμως περίπτωση όχι αργότερα από την <ημερομηνία, ηη/μμ/εε> οπότε 
καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ εφόσον πριν από την 
παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας δε μας ανακοινωθεί εγγράφως αξίωσή σας για 
το ποσόν της εγγυήσεως σε βάρος αυτού που αφορά η παρούσα.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της. 

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

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας, δεν υπερβαίνει 
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
                                                         
                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΔΕΛΤΑ

           ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria
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