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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

για το έργο  

«∆ιαχείριση, Οικονοµική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης στα 

πλαίσια του έργου GrItCUZINE - Cultural gastronomic particularities:  Creation 

of an identity of the local gastronomic heritage in  the region Greece-Italy 

(Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας 

για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 

διασυνοριακή περιοχή) 

 

Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013"  

(ETCP - European Territorial Cooperation Programme) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 26/02/2013 

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη 

ΩΡΑ: 11.00 π.µ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2ος όροφος) – ΤΚ 47100, Άρτα 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
Ταχ. ∆/νση :  Πλ. Εθνικής Αντίστασης 
Τ.Κ : 47100, Άρτα 
Πληροφορίες : Β. Ζήση 
Τηλέφωνα  : 26813-61017 
Fax  : 26810-75855 
E-mail  : v.zisi@php.gov.gr 

   Άρτα    19 /  02 / 2013 
                 Αριθ. Πρωτ:  οικ. 15982/146 
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Προϋπολογισµός: 10.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

∆ιάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του έργου 

ήτοι 31/10/2013. 

 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε). 
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Έχοντας υπ' όψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης”. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας 

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”.  

3. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 266150/10‐07‐2007 «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν 

αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις 

διατάξεις του Π.∆. 60/2007.  

4. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010 για την αναπροσαρµογή των 

χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') για 

την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής 

υπηρεσιών)  µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία πρόχειρο 

διαγωνισµό που ισχύουν για το ∆ηµόσιο. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών 

αρχών που διέπουν την σύναψη της σύµβασης.  

6. Τις διατάξεις του Νόµου 3310/2005, ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005 «Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει σήµερα. 

7. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ».  

8. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/08.09.1997) «Περί δικαστικής προστασίας κατά 

το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, 

κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών», σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 της 

Ε.Ε..  

9. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Επίσηµη 

Εφηµερίδα L 134 της 30.04.2004).  
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10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης ∆εκεµβρίου 

2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα 

όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συµβάσεων.  

11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 

Συνοχής. 

12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004, 

για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος 

θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1260/1999 του Συµβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιµότητα των δαπανών 

σχετικά µε τις ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 

ταµεία, και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003.  

13. Την  υπ’ αριθµ. 5/101/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια διαγωνισµού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την : Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου 

GrItCUZINE “Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 

local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’ µε κριτήριο 

κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. 

14. Την  αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί  

συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ 

των οποίων και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς 

διασυνοριακού Προγράµµατος ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Πολιτιστικές και 

γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την 

προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή 

περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 

local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’). 

15. Την εγκεκριµένη Αίτηση Συµµετοχής, το Σύµφωνο Χρηµατοδότησης και το 

από 31/1/2012 Συµφωνητικό µεταξύ των εταίρων του έργου «Πολιτιστικές και 

γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την 

προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή 

περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 
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local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’ µε το ακρωνύµιο 

«GrItCUZINE») που χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του προγράµµατος 

ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ. 

16. Το Εγχειρίδιο Εφαρµογής του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" (Programme Manual). 

17. Το Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 

2012ΕΠ31880048) στην οποία έχει περιληφθεί το ανωτέρω έργο. 

18. Την µε αρ. πρωτ. Οικ 407/38/7‐1‐2011 και την µε αρ. πρωτ. 

6061/205/8‐2‐2011 (ΦΕΚ374Β’ 9‐3‐2011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου για την µεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.  

19. Το εγκεκριµένο Τ∆Ε (application form) του έργου “GrItCUZINE” που έχει 

ενταχθεί στον Άξονα 3 Μέτρο 3.1. στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013". 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία INTERREG "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" (ETCP - European Territorial 

Cooperation Programme). 

 

Άξονας Προτεραιότητας 3 : Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του 

περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής. 

Στόχος 3.1 :  Προώθηση πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς. 

 

Αφορά την υλοποίηση των ∆ράσεων 1.2 και 1.3 όπως περιγράφονται στο 

Τεχνικό ∆ελτίο (application form). 

Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε). 

 

 

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GrItCUZINE 

Το έργο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των περιοχών παρέµβασης µέσα από την ανάδειξη και προαγωγή ενός από τα 
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σηµαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αλλά και ταυτόχρονα διαφοροποιούν τις 

γεωγραφικές περιοχές: την παραδοσιακή µεσογειακή γαστρονοµία. 

Μέσα από το έργο, λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα 

σηµαντικού κοινού πολιτισµικού γαστρονοµικού πλούτου µεταξύ των δύο χωρών και 

την ολοένα αυξανόµενη απαίτηση καταγραφής αυτού, θα δηµιουργηθεί ένα κοινό 

δίκτυο µεταξύ των δύο χωρών µε σκοπό την ποιοτική αναβάθµιση και την πολιτισµική 

ανάδειξη της Ελληνο-Ιταλικής γαστρονοµίας. Ειδικότερα, θα καταγραφούν και 

καταχωρηθούν στο διαδίκτυο όλες οι κοινές και µη γαστρονοµικές συνήθειες των δύο 

λαών (παραδοσιακές µεσογειακές συνταγές) µε την παράλληλη ανάδειξη των 

τοπικών κοινών και µη παραδοσιακών προϊόντων. Παράλληλα θα γίνει καταγραφή 

των ιστορικών στοιχείων των διατροφικών επιλογών µε την πάροδο των χρόνων 

διαµέσου των πολιτισµών των δυο λαών (ήθη και έθιµα).  

Παράλληλα, θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και οι κανόνες για την 

δηµιουργία ενός κοινού δικτύου προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα κοινό διακρατικό 

σύµφωνο ποιότητας γαστρονοµίας όπου µέσα από µια σειρά δράσεων θα 

εξασφαλίζεται η ευαισθητοποίηση συγκεκριµένων οµάδων κοινού µε σκοπό την 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Επίσης, η προώθηση του νέου προϊόντος 

(της παραδοσιακής µεσογειακής γαστρονοµίας) ως τουριστικό και πολιτισµικό 

στοιχείο θα ενισχύσει την ανάπτυξη των περιοχών, θα αναβαθµίσει την παροχή των 

τουριστικών υπηρεσιών ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και επιτυγχάνοντας την 

µείωση του αποκλεισµού των δυσπρόσιτων περιοχών αλλά και των ειδικών 

κοινωνικών οµάδων των περιοχών παρέµβασης από τα κοινά. 

 
Στο πλαίσιο του έργου η Π.Ε. Άρτας θα αναλάβει την υλοποίηση των κάτωθι 

δράσεων: 

‐ ∆ιαχείριση του έργου / σύνταξη αναφορών προόδου φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου του έργου 

‐ Συµµετοχή στον συντονισµό του έργου και διοργάνωση συνάντησης µεταξύ 

των εταίρων 

‐ Συµµετοχή στις εκδηλώσεις (Workshop, Forum) και στις συναντήσεις του 

έργου 

‐ Ανάπτυξη επικοινωνιακών δράσεων για την διάχυση των αποτελεσµάτων του 

έργου  στο ευρύ κοινό 
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‐ ∆ράσεις δηµοσιότητας και προβολής του έργου αξιοποιώντας τα τοπικά µέσα 

ενηµέρωσης (τηλεόραση, τύπος, ραδιόφωνο) 

‐ Πραγµατοποίηση έρευνας για την γαστρονοµία σε τοπικό επίπεδο. Σύνταξη 

σχετικής µελέτης 

‐ Εκπόνηση µελέτης αναφορικά µε την ιστορική διασύνδεση του πολιτισµού και 

της γαστρονοµίας 

‐ Συµµετοχή στην σύνταξη λεξιλογίου κοινών προδιαγραφών για την 

γαστρονοµία  

‐ Συλλογή στοιχείων και επαφών µε στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων 

‐ Συµµετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις (training actions) που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο του έργου. 

 
 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GrItCUZINE 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 1.132.450,00 €. Στο 

έργο GrItCUZINE συµµετέχουν οι κάτωθι φορείς µε τους αντίστοιχους 

προϋπολογισµούς: 

Επικεφαλής εταίρος:  1. Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε π/υ 462.700,00 € 

Εταίροι:  

2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε π/υ 93.800,00 € 

3. Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας µε π/υ 89.700,00 € 

4. Αχαΐα – Αναπτυξιακή Α.Ε µε π/υ 177.250,00 € 

5. Επαρχία του Μπρίντιζι (Ιταλία) µε π/υ 109.000,00 € 

6. National Confederation on Crafts and SMEs (Ιταλία) µε π/υ 200.000,00 €. 

 

 

2.  ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

2.1. ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του εγκεκριµένου έργου GrItCUZINE αναλαµβάνει 

για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών 

βάσει του Τ∆Ε (application form): 
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1. Τη διαχείριση και το συντονισµό του έργου 

2. Συνάντηση συντονισµού του έργου στην Άρτα 

 

2.1.1. Τη διαχείριση και το συντονισµό του έργου – Ενέργεια 1.3 (Project 

management / Preparation and submission of manageme nt and financial 

reports - Action 3.1)  

• Παρακολούθηση χρονοδιαγράµµατος για την κατάλληλη προετοιµασία των 

στελεχών του έργου και υλοποίησης παραδοτέων. 

• Προετοιµασία αναφορών υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου. 

Οι αναφορές φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου καταρτίζονται σύµφωνα 

µε το υπόδειγµα του Συστήµατος Παρακολούθησης και Ελέγχου και 

υποβάλλονται στον επικεφαλής εταίρο σε τακτά χρονικά διαστήµατα στη 

σχετική φόρµα που διατίθεται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή για τις αναφορές 

προόδου και στην Αγγλική γλώσσα.  

• Παρακολούθηση της πορείας των οικονοµικών του προγράµµατος και της 

απόδοσης των χρηµάτων τόσο από Κοινοτικούς όσο και από Εθνικούς 

πόρους.  

• Προετοιµασία φακέλου µε όλα τα παραστατικά/δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την Αρχή Πληρωµής για την πιστοποίηση των δαπανών του 

έργου. Τα αιτήµατα θα γίνονται σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή του έργου 

από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής ώστε να γίνονται έγκαιρα και σε χρόνο που 

θα επιτρέπει την πιστοποίηση των δαπανών µε τρόπο που θα εγγυάται την 

οµαλή υλοποίηση του έργου.  

• Απαιτήσεις σε µεταφράσεις κειµένων στην Ελληνική γλώσσα και υποστήριξη 

της εταιρικότητας ως προς τις επικοινωνίες. 

• Παρακολούθηση της εξέλιξης υλοποίησης του έργου και υποστήριξη στις 

διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου. 

 

Παραδοτέο 1.3.3 Αναφορές προόδου έργου (Project management reports):   

Τακτικές και έκτακτες τριµηνιαίες αναφορές προόδου (progress management reports) 

του έργου καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την παρακολούθηση του 

φυσικού αντικειµένου του έργου. 
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∆ιάρκεια παραδοτέου έως τη λήξη του έργου ήτοι 31/10/13 µαζί µε ενδεχόµενη 

παράταση. 

 

Παραδοτέο  1.3.9: Αναφορές προόδου οικονοµικού αντικειµένου του έργου 

(Project financial reports):   

Tριµηνιαίες τακτικές και έκτακτες αναφορές προόδου οικονοµικού αντικειµένου του 

έργου.  

∆ιάρκεια παραδοτέου έως τη λήξη του έργου ήτοι 31/10/13 µαζί µε ενδεχόµενη 

παράταση. 

Ανώτατος προϋπολογισµός για τα συγκεκριµένα παραδοτέα: 6.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

 

2.1.2. ∆ιαχείριση των συναντήσεων συντονισµού του έργου – Ενέργεια 1.2 

(Project coordination meetings - Action 3.1) 

• Υποστήριξη της Π.Ε. Άρτας στις συναντήσεις έργου µε τους υπόλοιπους 

εταίρους. Προετοιµασία παρουσίασης της πορείας του έργου. 

• ∆ιοργάνωση µίας (1) συνάντησης εργασίας (coordination meeting) του έργου 

στην Άρτα. Η πρόσκληση του επικεφαλής και όλων των εταίρων του 

προγράµµατος, οδηγίες άφιξης, τρόπο µετακίνησης και προτάσεις διαµονής 

στους εταίρους, η εύρεση και ενοικίαση κατάλληλου χώρου, η εξασφάλιση 

catering για τους εταίρους (τουλάχιστον 12 άτοµα), ο οπτικοακουστικός 

εξοπλισµός, ανάγκες µετάφρασης, η γραµµατειακή υποστήριξη, η σύνταξη 

υλικού παρουσιάσεων, παρουσία εποπτικού υλικού, τήρηση πρακτικών και 

γενικά κάθε  ενέργεια ή υλικό που απαιτείται για την διοργάνωση µιας 

επιτυχούς από τεχνικής πλευράς συνάντησης (meeting) αποτελούν 

υποχρέωση του αναδόχου.  Αναλυτική παρουσίαση του προτεινόµενου 

σχεδιασµού για την διοργάνωση της συνάντησης πρέπει να συνοδεύει την 

τεχνική προσφορά.   

Παραδοτέο 1.2.3: Οργάνωση συνάντησης στην Άρτα (Hosting 1 meeting in 

Arta)  

Οργάνωση συνάντησης στην Άρτα, σηµεία (minutes) της συνάντησης. 
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Ολοκλήρωση παραδοτέου σύµφωνα µε το Τ∆Ε (application form) έως 07/13, µε 

τυχόν παράταση χρονοδιαγράµµατος. 

 

Ανώτατος προϋπολογισµός για το συγκεκριµένο παραδοτέο: 4.000,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

∆ιάρκεια έργου 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 

σύµβασης ανάθεσης µέχρι και τη λήξη του έργου  (31/10/13) µαζί µε ενδεχόµενη 

παράταση. 

 

3. ΑΜΟΙΒΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή του Αναδόχου θα είναι για το σύνολο του αντικειµένου της 

Σύµβασης, ύψους 10.000,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Στο παραπάνω ποσό γίνονται όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις 

κείµενες διατάξεις. Η παραπάνω συνολική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί την 

αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από την οµάδα έργου του Αναδόχου 

υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα 

συνδεόµενη µε το έργο του. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε: 

Χορήγηση προκαταβολής εφόσον ο Ανάδοχος το επιθυµεί ποσοστού 50% 

του συµβατικού τιµήµατος του έργου του αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, µε την υπογραφή 

της σύµβασης. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής της, επιβαρυνόµενη 

µε το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95. Το ποσό της προκαταβολής 

που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν µέχρι την Οριστική Παραλαβή 

του έργου, συµψηφίζεται κατά την εξόφληση της συµβατικής αξίας. Η καταβολή του 

ποσού θα γίνεται µετά από την άφιξη στην Αναθέτουσα Αρχή της αντίστοιχης 

χρηµατοδότησης και εντός 10 εργάσιµων ηµερών από αυτή.  

Τέλος, ποσοστό 50% του συµβατικού τιµήµατος του έργου θα καταβληθεί είτε 

µε την ολοκλήρωση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου του Συµβατικού Έργου και 

κατόπιν έκδοσης σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου είτε τµηµατικά.  Η πληρωµή θα γίνει 
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εντός διαστήµατος δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την άφιξη στην Αναθέτουσα 

Αρχή της αντίστοιχης χρηµατοδότησης.  

ή σε αντίθετη περίπτωση: 

Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής του Έργου θα γίνει Τµηµατικά, µε την 

παράδοση (και αντίστοιχη αποδεδειγµένη παραλαβή εκ µέρους της αναθέτουσας 

Αρχής  - µέσω των Πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ) κάθε 

παραδοτέου, σύµφωνα µε την σχετική λίστα παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην 

τεχνική προσφορά του αναδόχου και τις αντίστοιχες αξίες της οικονοµικής 

προσφοράς του αναδόχου και όπως αναγράφονται στην προκήρυξη και στη 

σύµβαση. 

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του 

Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007). 

 
 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και 

Ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και διαθέτουν 

αποδεδειγµένη τριετή (3) εµπειρία στο σχεδιασµό και την υποστήριξη 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων των Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον οι συµµετέχοντες πρέπει να διαθέτουν 

εµπειρία στη χρησιµοποίηση Συστήµατος Παρακολούθησης και Ελέγχου. Επιπλέον, 

θα εκτιµηθεί η εµπειρία και η γνώση στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις συνθήκες της 

Π.Ε. Άρτας.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα  (90) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά  που  ορίζει  

χρόνο  ισχύος  µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους παρακάτω Όρους 

που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής.  

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Οι προτάσεις κατατίθενται εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε έντυπη 

και πλήρως επεξεργασµένη ηλεκτρονική µορφή στην Ελληνική γλώσσα στα γραφεία 
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Π.Ε. Άρτας (Αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος) στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 

ΤΚ 47100 την 26/02/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 µ.µ. και υποχρεωτικά 

περιλαµβάνουν: 

• Επιστολή υποβολής πρότασης την οποία υπογράφει ο/η υποψήφιος/α 

Ανάδοχος µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής και απευθύνεται 

στη  Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Στην επιστολή 

αυτή πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος 

αποδέχεται την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

της παρούσας πρόσκλησης. 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 

• Κατάλογος των συναφών έργων του προσφέροντος στην Ελλάδα ή 

στο Εξωτερικό, µε αντικείµενο την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 

δράσεων.                                                                                                         

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής, µε την οποία ο/η υποψήφιος/α Ανάδοχος δηλώνει ότι: α) 

δεν υπάρχει σε βάρος του/της προσφέροντα/ρούσας ή των νοµίµων 

εκπροσώπων του/της προσφέροντα/ρούσας τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για ένα ή περισσότερα αδικήµατα από αυτά που 

αναφέρονται στο άρθρο 43 παρ.1 του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2004/18/ΕΚ», και β) δεν ισχύει για 

τον/την προσφέροντα/ρούσα καµία εκ των αναφερόµενων 

προϋποθέσεων στο άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο/η υποψήφιος/α 

Ανάδοχο δηλώνει ότι διαθέτει:                                                 

α) ισολογισµούς τριών τελευταίων χρόνων ή διαχειριστικών χρήσεων 

για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού, ή 

αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία για τους λοιπούς απ’ όπου να 

προκύπτει ότι ο µέσος κύκλος εργασιών είναι µεγαλύτερος από το 

πενταπλάσιο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου χωρίς το 

ΦΠΑ.                                                                                                             

β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την διενέργεια του 
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διαγωνισµού. 

      γ) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

    δ) Τριετή (3) εµπειρία στο σχεδιασµό και την υποστήριξη 

συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων των Προγραµµάτων Εδαφικής 

Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                                                              

• Περιγραφή της πρότασης προσέγγισης της υλοποίησης του 

έργου (τεχνική πρόταση), η οποία αναλυτικότερα θα περιλαµβάνει το 

προγραµµατισµό ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων, τη 

τεκµηρίωση του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του 

Έργου, τη τυχόν ιδιαίτερη (τυποποιηµένη) προσέγγιση των µεθόδων 

και των διαδικασιών που θα ακολουθούν προκειµένου να υλοποιηθεί 

το έργο και την αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης δοµής και 

οργάνωσης της λειτουργίας της Οµάδας Έργου και των λοιπών 

Συνεργατών µε βάση το παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ‐ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Στέλεχος  Θέση στην Οµάδα 
Έργου  

Καθήκοντα  

   
   

 

• Οικονοµική προσφορά βάσει του παρακάτω υποδείγµατος: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Περιγραφή της κάθε υπηρεσίας και κοστολόγηση της 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ) 

   

   

   

   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Έντυπο υποβολής της τελικής οικονοµικής προσφοράς του 

Υποψηφίου Αναδόχου  
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ΕΤΑΙΡΙΑ (Επωνυµία)  

ΕΡΓΟ GrItCUZINE 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (€) 

Μη 

συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ (Αριθµητικά και 

ολογράφως)  

συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ (Αριθµητικά και 

ολογράφως) 

ΦΠΑ Ποσοστό και ποσό αριθµητικά και ολογράφως 

 

Για τον προσφέροντα 

 

Ονοµατεπώνυµο 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

 

∆εκτές γίνονται και προσφορές που υποβάλλονται µέσω ταχυδροµείου, 

υπηρεσίας ταχυµεταφορών, ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από 

εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους µε απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν 

στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

τους. Ο φάκελος της προσφοράς πρωτοκολλείται από τη γραµµατεία της Π.Ε. Άρτας 

και παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης. Όταν η προσφορά 

κατατίθεται από αντιπρόσωπο του προσφέροντος, αυτός υποβάλλει µαζί και το 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Η τελική επιλογή θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον συµφέρουσας από 

οικονοµική άποψη προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα:  

1.∆ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, έλεγχος ελαχίστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς. 

2. Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς και τελική αξιολόγηση. 
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6.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης, θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο 

βαθµό έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής.  

� Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι µέχρι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του έργου.  

� Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του έργου.  

Στην συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο ο βαθµός της Επιτροπής 

∆ιενέργειας/Αξιολόγησης θα πολλαπλασιαστεί επί τον επιµέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου αυτού.  

Ακολούθως θα υπολογιστεί το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων 

όλων των οµάδων κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής 

Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.  

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται, 

µε το συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ), που υπολογίζεται από τον τύπο:  

ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ / ΑΒΤΠmax * 100  

Όπου: ΑΒΤΠmax είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής 

προσφοράς.  

Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως 

εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α  70% 

Α1 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις φάσεις 
υλοποίησης: 
Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των προτεινόµενων 
µεθόδων και τεχνικών, αποτύπωση του περιεχοµένου και της 
δοµής του κάθε παραδοτέου. 

40% 

Α2 

Αντίληψη, κάλυψη των απαιτήσεων και διαχείριση: 
Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του 
έργου, σαφήνεια της πρότασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης. 
Υπηρεσίες σχεδιασµού και τήρηση χρονοδιαγράµµατος. 

30% 

Β Οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου 30% 

Β1 Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών του έργου 10% 
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Β2 Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του οργανωτικού σχήµατος του 
έργου. Πληρότητα της Οµάδας Έργου. 20% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 

6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογιστεί ο Σχετικός Βαθµός Οικονοµικής 

Προσφοράς (ΣΒΟΠi), ως εξής:  

ΣΒΟΠi = (ΟΠmin) / (ΟΠi) * 100  

Όπου: ΟΠmin είναι η µικρότερη ύψους Οικονοµική Προσφορά που 

Αξιολογήθηκε, και ΟΠi είναι η Οικονοµική Προσφορά κάθε ∆ιαγωνιζόµενου.  

 

6.3 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

 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. (Ο υπολογισµός του τύπου γίνεται µέχρι το 2ο 

δεκαδικό ψηφίο). 

ΒΤΑ (ν) = (0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x ΣΒΟΠ (ν) ) 

όπου:  

ΒΤΑ (ν)
 : Η συνολική βαθµολογία της πρότασης (ν). 

ΣΒΤΠ (ν) : Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς της 

πρότασης (ν). 

ΣΒΟΠ (ν) : Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς της 

πρότασης (ν). 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε 

την υψηλότερη συνολική βαθµολογία. 

 

7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

 

Η συµµετοχή στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται µε ευθύνη 

του προσφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται εκ µέρους του 
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πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 

διατηρεί το δικαίωµα να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να 

επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 

 Οι προσφέροντες δε δικαιούνται αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη 

συµµετοχή τους. 

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  Η Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης µε πρακτικό εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα που υπέβαλε τη 

συµφερότερη προσφορά. 

Με την απόφαση ανάθεσης και κατά την υπογραφή της σύµβασης ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα, 

καθώς και αποδεικτικά των δικαιολογητικών της ενότητας 5.   

 

9.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της πρόσκλησης και έγγραφα που 

αφορούν τη πρόσκληση παρέχονται από την Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2ος όροφος) – ΤΚ 47100, Άρτα, καθηµερινά όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 26813-61017)  e-mail: v.zisi@php.gov.gr – Αρµόδια 

: Β. Ζήση).  

Η δηµοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

επί επτά (7) ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού (www.php.gov.gr, 

www.peartas.gov.gr),  καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».  

 

  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

 

 

 

                                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ      
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