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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ    ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ταχ. ∆/νση: Ν.ΖΕΡΒΑ 28-30 
Ταχ. Κώδικας: 45332 
Πληροφορίες: Ντίνα Μπακόλα  
Τηλέφωνο: 2651037781 
FAX: 2651034054 
Ιωάννινα 02/05/2014  

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1548 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3η 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

« Μεθοδολογία εφαρµογής για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών Αναγκών Με 

Χρήση Γεωθερµίας  σε Κτίριο, Ανάλυση Κόστους και Αξιολόγηση του 

Χρηµατοδοτικού Μοντέλου της Επένδυσης και Υποστήριξη  των Υπηρεσιών  

πιλοτικού έργου, στο πλαίσιο του έργου ALTERENERGY» το οποίο εντάσσεται στο 

πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ IPA ADRIATIC 2007-2013 . 

 

∆ιαγωνισµός σε ΕΥΡΩ  

Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ηµεροµηνία 

Ηµ. Μην. 

Έτος 

Ηµέρα 

εβδοµάδας 
Ώρα 

ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ 28-30 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ. 45332 

04/06/2014  Τετάρτη 10:00 Όροφος 2ος  

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 30.000  ΕΥΡΩ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ), 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., δηλαδή 24.390.24,00 πλέον ΦΠΑ 

5.609,76 ευρώ 
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Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους 

Χρονική διάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύµβασης και για 120 

ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. 

Παράδοση παραδοτέων, σύµφωνα µε το Β’ Μέρος (Τεχνική περιγραφή). 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου (ΠΤΑΗ) έχοντας υπόψη: 

1. Το υπ’ αριθ. Π.∆.118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» 

(ΦΕΚ Α/150/10-07), το οποίο εφαρµόζεται συµπληρωµατικά και όπου αυτό 

χωρεί και δεν έρχεται σε αντίθεση µε την παρούσα προκήρυξη παροχής 

υπηρεσιών. 

2.  Τον Ν.2286/1995 «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1995), όπως ισχύει σήµερα. 

3.  Τον Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 

4.  Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291 

Β/11-8-2010) µε την οποία αναπροσαρµόσθηκαν τα χρηµατικά ποσά του 

άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 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: 

α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-

2010). 

β. του Ν.2218/94 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 
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και µε το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ. 3. Και ισχύει σήµερα. 

γ. της υπ’ αριθ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣ∆∆Α «Κανονισµός 

Οικονοµικής ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 

δ. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣ∆∆Α «Κανονισµός 

Προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98). 

6.  Το θεσµικό πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε. 

7.  Τους Κοινοτικούς Κανονισµούς EC 1080/2006, 1081/2006, 1082/2006, 

1083/2006, 1084/2006, 1085/2006, 1828/2006 και 718/2007, όπως αυτοί 

εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για 

την έγκριση της αναδιαµόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την 

περίοδο 2007-2013. 

8.  Την Εγκεκριµένη Αίτηση Συµµετοχής των εταίρων του Έργου στο Πρόγραµµα 

IRA Adriatic CBC PROGRAMME (Application Form) µε επικεφαλή εταίρο την 

Περιφέρεια Απουλίας,  Ιταλία.  

9.  Το συµφωνητικό µεταξύ των εταίρων του έργου (Partnership agreement 

between the lead partner and the partners of the  Project). 

10. Το σύµφωνο χρηµατοδότησης του έργου (Subsidy Contract). 

11. Την αποδοχή για τη συγχρηµατοδότηση του ανωτέρω έργου από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος στις 15/4/2011. 

12. Το εγχειρίδιο Εφαρµογής του Προγράµµατος IPA Adriatic CBC PROGRAMME  

(Programme Implementation Manual). 

13. Τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από την Ειδική Υπηρεσία Αρχής  

Πληρωµής του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  

14. Τον κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, 

περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1260/1999 – Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 
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1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 

2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1783/19 

15. Τον κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης ∆εκεµβρίου 2006, 

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 

1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

και το Ταµείο Συνοχής και τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ.1080/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.    

16. Το Ν3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει.   

17. Το IRA Adriatic CBC PROGRAMME Decision (2008) N 1073/25-3-2008 και 

όπως τροποποιήθηκε µε την  Decision (2010) Ν 3780/30-6-2010  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

18. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του εταίρου «Περιφέρεια Ηπείρου», ύψους 

337.000€ (85% κοινοτική και 15% εθνική συµµετοχή).  

19. Το Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318/2 στην οποία 

περιλαµβάνεται το ανωτέρω έργο µε ΚΑ 2012ΕΠ31820001 και τίτλο «Κάλυψη 

εθνικής συµµετοχής του έργου “ADRIATIC 2007-2013”  “ALTERENERGY”.  

20. Την µε αρ. 89731/2671/7-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την 

οποία εκχωρείται η αρµοδιότητα εκτέλεσης του εγκεκριµένου έργου “Energy 

Sustainability for Adriatic Small Communities” µε το ακρωνύµιο  

“ALTERENERGY”  στο ΠΤΑΗ. 

21. Την µε αριθµ. 5/1/11-02-2012 Απόφαση του ∆.Σ. του ΠΤΑ Η  για την αποδοχή 

της αρµοδιότητας υλοποίησης του έργου. 

22. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για την επιλογή Αναδόχου µε κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την «Μεθοδολογία 

εφαρµογής για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών Αναγκών Με Χρήση 

Γεωθερµίας  σε Κτίριο, Ανάλυση Κόστους και Αξιολόγηση του Χρηµατοδοτικού 

Μοντέλου της Επένδυσης  και Υποστήριξη  των Υπηρεσιών  πιλοτικού έργου 

στα πλαίσια του έργου ALTERENERGY». 

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισµός του έργου του παρόντος διαγωνισµού 

ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%,  

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Ηπείρου(www.php.gov.gr) την 2 Μαϊου 2014 στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), στο Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, Της Περιφερειακής Ενότητας  Θεσπρωτίας 

και του ΠΤΑΗ. 

Οι όροι του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΉ 

Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου (ΠΤΑΗ) που εδρεύει στα Ιωάννινα, 

στην οδό Ναπ.Ζέρβα 28-30  Τ.Κ. 45332 (τηλ. 2651037781, fax 2651034054) 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
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Η δαπάνη του εν λόγω έργου παροχής υπηρεσιών χρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα IPA Adriatic κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους 

(Π∆Ε). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ 

3.1 Εισαγωγικές πληροφορίες – Περιγραφή του Έργου  

H κλιµατική αλλαγή και η ενεργειακή αυτονοµία αποτελούν σηµεία αιχµής για τις 

Περιφέρειες της Ευρώπης. Οι Περιφερειακές κυβερνήσεις, µε την ευθύνη για την 

οικονοµική ανάπτυξη και τη στήριξη νέων ενεργειακών υποδοµών, µπορούν να 

διευκολύνουν τη χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την 

ενσωµάτωση τεχνολογιών Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ), ως µέρος της λύσης 

στις προκλήσεις αυτές, προσδιορίζοντας το πλαίσιο πολιτικής για την αντιµετώπιση 

των οικονοµικών, νοµικών και κοινωνικών εµποδίων. Οι πολιτικές της ΕΕ 

διαµορφώνουν το περιφερειακό επίπεδο δράσης, όπως απορρέει από τις 

υποχρεώσεις των κρατών-µελών. Οι Αειφόρες Ενεργειακές Τεχνολογίες είναι το 

κλειδί. Η ανάπτυξή τους προσφέρει επίσης ευκαιρίες για οικονοµική ηγεσία, 

περιφερειακή ευηµερία και νέες θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε τους στόχους της ΕΕ 

για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή, µε τη δηµιουργία νέων αγορών, 

αλυσίδων εφοδιασµού και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

Το έργο στοχεύει να συµβάλει, ώστε να επιτευχθεί ψηλότερο επίπεδο αειφορίας 

σχετικά µε την παραγωγή και χρήση της ενέργειας σε «κοινότητες» στην περιοχή της 

Ηπείρου. Ο στόχος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την ενσωµάτωση ενός καλύτερου 

«επιχειρησιακού περιβάλλοντος», σε «κοινότητες» καθώς και την προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος. Ως «κοινότητα» ορίζεται µια πόλη, που περιλαµβάνει, εκτός 

των κατοικηµένων περιοχών, βιοµηχανική περιοχή και αγροτικές περιοχές που την 
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περιβάλλουν. Κάθε από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες είναι «καταναλωτές» αλλά 

και «παραγωγοί» ενέργειας. 

Το έργο αποτελεί δράση του Ευρωπαϊκού Έργου “Alterenergy Strategic Project: 

Energy Sustainability for Adriatic Small Communities” του Προγράµµατος Adriatic 

IPA 2007-2013, στο οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια της Ηπείρου.  

Οι λόγοι που το έργο επικεντρώνεται σε τέτοιου είδους «κοινότητες» είναι οι 

παρακάτω: 

• Μικρές «κοινότητες»- σε µορφή µικρών πόλεων που περιβάλλονται από το 

φυσικό τους περιβάλλον- είναι κάτι πολύ σύνηθες στην περιοχή της Αδριατικής 

Θάλασσας και της Ηπείρου, φιλοξενώντας ένα σηµαντικό ποσοστό του συνολικού 

πληθυσµού. 

• Σύγχρονα µοντέλα ολοκληρωµένης ενεργειακής παραγωγής και χρήσης είναι πιο 

εύκολο να επιτευχθούν σε µικρές «κοινότητες», λαµβάνοντας υπόψη το πλούσιο 

φυσικό περιβάλλον τους (π.χ. ροή υδάτων, ξυλεία, κλπ.) και την αυξανόµενη 

σχέση των αγροτικών δραστηριοτήτων µε τη δυνατότητα χρήση της βιοµάζας. 

• Ο σχετικά µικρός πληθυσµός των τυπικών «κοινοτήτων» της Αδριατικής (<10.000 

κατοίκους) δηµιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για να αναµειχθούν οι πολίτες σε 

µια διαφορετική «συµµετοχική διαδικασία», ως πρότυπο ενεργειακής παραγωγής 

και κατανάλωσης, «από την ασυνείδητη εξάρτηση σε ορυκτές πηγές και 

σπατάλη», σε µια «συνειδητή πράσινη προσέγγιση». 

Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτυχθούν «µοντέλα» τα οποία µπορούν να 

αναπαραχθούν µε σκοπό την βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πηγών σε όλες τις 

µικρές «κοινότητες» στην Αδριατική και κατ’ επέκταση στην Ήπειρο. Με τον τρόπο 

αυτό, θα αναπτυχθεί η ικανότητα των «κοινοτήτων» να σχεδιάζουν και οργανώνουν 

ολοκληρωµένες δράσεις σχετικά µε ΑΠΕ-ΕΞΕΝ. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

του έργου είναι: 

• Ανάδειξη και χρήση «ολοκληρωµένων µοντέλων ενεργειακής διαχείρισης», 

συµβατά µε τις ανάγκες των «κοινοτήτων». 

• Ενίσχυση δεξιοτήτων των τοπικών «κοινοτήτων» ώστε να σχεδιάσουν, 

εκτελέσουν και οργανώσουν δράσεις στο πλαίσιο της ενεργειακής αειφορίας. 
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• Κατανόηση, των αναγκών των κατοίκων και τοπικών φορέων (ΜΜΕ, 

επαγγελµατίες, σύλλογοι, ερευνητικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ.), ώστε 

να ενισχυθούν οι σύγχρονες πρακτικές ΑΠΕ-ΕΞΕΝ που µπορούν να συµβάλλουν 

στην αναβάθµιση της περιοχής. 

• ∆ιάχυση κατάλληλων πρακτικών για την ανάπτυξη των ολοκληρωµένων 

ενεργειακών σχεδίων στις µικρές «κοινότητες», λαµβάνοντας υπόψη την άποψη 

της ίδιας της κοινωνίας. 

• ∆ιάχυση κατάλληλων πρακτικών για την ολοκλήρωση των διαφορετικών 

τεχνολογικών επιλογών / λύσεων και την δηµιουργία κατάλληλων µοντέλων 

ενεργειακής διαχείρισης σε µικρές «κοινότητες». 

• Ενίσχυση των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων  στους  τοµείς ΑΠΕ-ΕΞΕ. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει στο έργο ως εταίρος. Οι δράσεις που 

υλοποιούνται στην Περιφέρεια της Ηπείρου αφορούν µεθοδολογικές προσεγγίσεις 

καταγραφής και ανάλυσης των ευκαιριών που απορρέουν από τους τοµείς των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Εξοικονόµησης Ενέργειας στην 

περιοχή της Ηπείρου, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τόσο των κατοίκων της 

περιφέρειας Ηπείρου όσο και των φορέων.  

Προβλέπεται η επιλογή ενός κτιρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, το 

οποίο θα αποτελέσει πιλοτικό χώρο για την υλοποίηση καλών πρακτικών 

ενεργειακής αειφορίας. 

 

3.2 Σκοπός & ∆ράσεις της παροχής υπηρεσιών 

Κύριος σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάπτυξη Μεθοδολογίας εφαρµογής 

για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών Αναγκών Με Χρήση Γεωθερµίας  σε 

Κτίριο, η Ανάλυση Κόστους και Αξιολόγηση του Χρηµατοδοτικού Μοντέλου της 

Επένδυσης καθώς και η Υποστήριξη των Υπηρεσιών   πιλοτικού έργου στο 

πλαίσιο του έργου ALTERENERGY. Συγκεκριµένα θα επιλεγεί µεθοδολογία και θα 

εφαρµοστεί σε κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου  για την κάλυψη αναγκών ψύξης / 

θέρµανσης µε χρήση γεωθερµίας, θα καθοριστεί το κόστος και θα αξιολογηθεί το 

χρηµατοδοτικό µοντέλο της επένδυσης και τέλος θα αναπτυχθεί η κατάλληλη 
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προσέγγιση και θα δοθούν οδηγίες προς την Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να 

σχεδιαστούν δράσεις που ενισχύουν την «οµάδα –στόχο» της βιώσιµης ενεργειακής 

ανάπτυξης (δηµόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, ιδιώτες κ.ά.) σε σχέση µε τα θέµατα ΑΠΕ-

ΕΞΕ. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκτέλεσης του εν λόγω έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να 

παρέχει υπηρεσίες για τις παρακάτω δράσεις: 

∆ράση 1: Μεθοδολογία για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών Αναγκών Με 
Χρήση Γεωθερµίας  σε Κτίριο 

Η παρούσα δράση αφορά τον σχεδιασµό και υλοποίηση κατάλληλης µεθοδολογίας 
για την εγκατάσταση γεωθερµικού συστήµατος ανοικτού κυκλώµατος µε 
υδρογεωτρήσεις σε κτιριακό συγκρότηµα του δηµοσίου τοµέα.  

Η µεθοδολογική προσέγγιση θα αντιµετωπίζει τα παρακάτω θέµατα: 

• υπολογισµό των απωλειών σε θέρµανση \ ψύξη του κτηρίου 

• εκτίµηση των γεωλογικών και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

• εκτίµηση των υδρογεωτρήσεων 

• διαστασιολόγηση γεώτρησης άντλησης 

• διαστασιολόγηση γεωστασίου 

• αποτύπωση κάτοψης γεωστασίου 

• κατακόρυφο διάγραµµα ροής γεωστασίου – κτιρίου 

• διαστασιολόγηση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 

• εκτυπώσεις. 

Η µεθοδολογική προσέγγιση µπορεί να είναι βασισµένη σε κεντρικό γεωθερµικό 
σύστηµα και διανοµή του ενεργειακού φορτίου µέσω: 

α) µονάδων εξαναγκασµένης ανακυκλοφορίας αέρα 

β) τοπικών γεωθερµικών µονάδων σε κάθε χώρο  

ή, γ) συνδυασµό των ανωτέρω. 

 

∆ράση 2: Εφαρµογή της Μεθοδολογίας για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών 
Αναγκών Με Χρήση Γεωθερµίας σε Κτίριο Περιφέρειας 
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Η παραπάνω µεθοδολογία θα εφαρµοστεί στο κτήριο, αντικαθιστώντας το 
υφιστάµενο σύστηµα θέρµανσης. Το κτίριο βρίσκεται στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας της 
Περιφερειακή Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου και εντάσσεται στην 
κλιµατική ζώνη Β, ενώ υφίσταται σε χαµηλό υψόµετρο (15m από την επιφάνεια της 
θάλασσας). Σηµειώνεται ότι, η δυτική όψη του κτιρίου απέχει 100m από τη θάλασσα. 
Η συνολική επιφάνεια των τριών επιπέδων του κτιρίου (χωρίς τα αίθρια) είναι 
3,441m2. 

Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας θα πραγµατοποιηθεί άντληση στοιχειών και 
δεδοµένων που θα δοθούν σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Ηπείρου όπως: 

• Στοιχεία που αφορούν την χρήση, τα χαρακτηριστικά, την γεωµετρία κτιριών 
(κατόψεις) και τα συστήµατα θέρµανσης (φύλλο ελέγχου λέβητα). 

• Επιτόπια αποτύπωση συµπληρωµατικών στοιχείων για την ενεργειακή 
αποτίµηση. 

• Αξιοποίηση των µετρήσεων για τον υπολογισµό της ενεργειακής κατανάλωσης 
του κτιρίου, κλπ. 

 

∆ράση 3: Ανάλυση Κόστους και Αξιολόγηση του Χρηµατοδοτικού Μοντέλου 
της Επένδυσης 

Στην παρούσα δράση θα αναλυθεί το κόστος της επένδυσης και θα αξιολογηθεί, το 
χρηµατοδοτικό µοντέλο της επένδυσης. 

Η αξιολόγηση του χρηµατοδοτικού µοντέλου, προτείνεται να γίνει λαµβάνοντας 
υπόψη όλες τις σχετικές παραµέτρους αλλά και τις προοπτικές, όπως ανάγκες & 
δυνατότητες πολλαπλασιασµού των αποτελεσµάτων του έργου, προστιθέµενη αξία, 
απορρόφηση µεγαλύτερων κονδυλίων την περίοδο µέχρι το 2020 στην περιοχή της 
Ηγουµενίτσας, κλπ. 

∆ράση 4:  Υποστήριξη  των Υπηρεσιών  του πιλοτικού έργου 

Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των αποτελεσµάτων του πιλοτικού έργου 

Η δράση στοχεύει στο να αναπτύξει την κατάλληλη προσέγγιση και να παρέχει 
οδηγίες προς την Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να σχεδιαστούν δράσεις που ενισχύουν 
την «οµάδα-στόχο» βιώσιµης ενεργειακής ανάπτυξης στην περιοχή, ήτοι φορείς, 
οργανισµούς, επιχειρηµατικές οµάδες, νοµικά και φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες κλπ σε 
σχέση µε τα θέµατα των ΑΠΕ-ΕΞΕ. Η προσέγγιση που θα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη της τις ευκαιρίες που δίνει η νέα προγραµµατική περίοδος 2014-20 αλλά και 
οι στόχοι 20-20-20. Παράλληλα, θα δοθούν οδηγίες και κατευθυντήριες γραµµές 
ώστε το πιλοτικό έργο να αποτελέσει δυνητικά πρότυπο για µεγαλύτερης κλίµακας 



                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Σελίδα 11 από 41 

έργα, σε διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα στην περιοχή της Ηπείρου. Ενδεικτικά η 
οµάδα στόχος µπορεί να περιλαµβάνει εκπροσώπους από: 

• ∆ηµόσιος τοµέας. 
• Εµπλεκόµενοι φορείς στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (∆ΕΗ, ΛΑΓΗΕ, 

∆Ε∆∆ΗΕ, ΡΑΕ, κλπ). 
• Επαγγελµατίες. 
• Φορείς Έρευνας και Εκπαίδευσης. 

• Ενώσεις / Επιµελητήρια / Αναπτυξιακές Εταιρείες 

 

Τα Παραδοτέα της παροχής υπηρεσιών είναι: 

• Παραδοτέο Α: Πρόχειρη Μεθοδολογία για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών 
Αναγκών Με Χρήση Γεωθερµίας  - Εφαρµογή σε Κτίριο Περιφέρειας. 

• Παραδοτέο Β:  Τελική Μεθοδολογία για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών 
Αναγκών Με Χρήση Γεωθερµίας  - Εφαρµογή σε Κτίριο Περιφέρειας. 

• Παραδοτέο Γ: Ανάλυση Κόστους και Αξιολόγηση του Χρηµατοδοτικού Μοντέλου 
της Επένδυσης. 

• Παραδοτέο ∆: Το παραδοτέο αποτελεί ένα συγκεκριµένο πρακτικό εργαλείο 
αναλυτικής καθοδήγησης, ώστε να αποτυπωθεί κατά το δυνατόν ακριβέστερα η 
στρατηγική κινητοποίησης ανθρώπινου δυναµικού για την βιώσιµη ενεργειακή 
ανάπτυξη, στο πλαίσιο των στόχων του έργου ALTERENERGY  
 

Τα Παραδοτέα Α,Β,Γ,∆. θα παραδοθούν στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα 

συνοδεύονται από περίληψη στην Αγγλική. 

 

3.3 Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου 

Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την 

παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, όπως έχει ορισθεί µε την 309/17-02-

2012 Απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. του ΠΤΑΗ. 

Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου του, θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή και 

θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα παραδοτέα, 

καθώς και στο επικεφαλής εταίρο σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις απαιτήσεις 

του Άρθρου 7. 
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Το έργο παραλαµβάνεται οριστικά, µετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή 

του από τον Ανάδοχο και την έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής και Βεβαίωσης 

Ολοκλήρωσης του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

∆ΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ 

4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που 

δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σχετικών µε το 

αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού και στη διαχείριση και οικονοµική 

παρακολούθηση έργων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν 

νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει την Σ.∆.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό, σχετικών µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, και 

στη διαχείριση και οικονοµική παρακολούθηση έργων 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή 

Προσφορά. 

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
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περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

• Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν λάβει 

συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. 

Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως 

Ανάδοχος, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον 

αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών 

να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, 

όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας. 

 Κάθε συµµετέχων, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε 

περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία 

προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι 

προσφορές στις οποίες συµµετείχαν. 

4.2 Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλλουν προσφορά αυτοί που: 

α) Εις βάρος τους υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην 

αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  

β) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων 

έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. 

γ) Έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, 

βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό 

παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την 

αναθέτουσα αρχή. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ / 

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ 

5.1 Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, µε 

ποινή αποκλεισµού, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο 

∆ιαγωνισµό: 

I. Ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, ώστε να ανταπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 

προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: 

• Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου 

Αναδόχου: 

- επιχειρηµατική δοµή, 

- τοµείς δραστηριότητας, 

- εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, 

- εµπειρία στα επιστηµονικά αντικείµενα του έργου, 

- αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα στελεχών και να δηλωθεί ποιοι απ’ 

αυτούς θα είναι υπεύθυνοι για την παροχή των υπηρεσιών (σύσταση 

οµάδας έργου). 

 

II. Ότι διαθέτει  επαγγελµατική εµπειρία, κατάλληλα τεκµηριωµένη και 

αποδεδειγµένη, στην υλοποίηση και εκπόνηση συναφών δράσεων σε έργα µε 

αντικείµενο θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας σε γεωθερµία  Η εµπειρία θα 
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αποδεικνύεται µε την υποβολή πίνακα ολοκληρωµένων έργων τελευταίας 

τριετίας      µε τα παρακάτω στοιχεία: 

• Τίτλος έργου & Φορέας ανάθεσης. 

• Εργοδότης (αν είναι διαφορετικός από τον Φορέα ανάθεσης). 

• Ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης έργου. 

• Συνολικός προϋπολογισµός έργου. 

• Προϋπολογισµός που αναλογεί στον υποψήφιο ανάδοχο. 

• Ρόλος του υποψήφιου αναδόχου. 

Για όλα τα έργα του πίνακα απαιτείται πιστοποιητικό ή βεβαίωση της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του 

∆ηµοσίου. Εάν οι αποδέκτες του έργου είναι ιδιωτικοί φορείς, τότε είτε θα 

υπάρχει στο φάκελο βεβαίωση καλής εκτέλεσης του εργοδότη ή, αν αυτό δεν 

είναι εφικτό, τότε αρκεί υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου για την 

επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.  

Η εµπειρία µπορεί να αποδεικνύεται κατά σειρά προτίµησης µε έναν ή 

περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: 

• Μέσω της εµπειρίας του υποψηφίου ή µέλους σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

• Μέσω της εµπειρίας υπεργολάβου ή συνεργαζόµενου εµπειρογνώµονα ή 

µέλους της προτεινόµενης οµάδας έργου. 

 

5.2 Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω 

ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους 

(εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών), ως στοιχεία τεκµηρίωσης, συναφείς 
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δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που 

θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

6.1 Υποβολή Προσφορών και Προθεσµία Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την 3 Ιουνίου 

2014 και ωρα 2 το µεσηµέρι. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή 

συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 

από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού/ Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη 

ηµεροµηνία και ώρα. 

∆εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται µέσω: 

• ΕΛΤΑ 

• Εταιριών Ταχυµεταφορών (courier)  

Όσες Προσφορές υποβληθούν µε τους παραπάνω τρόπους, θα γίνουν δεκτές 

µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν 

µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. 

Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν 

λαµβάνεται υπόψη. 

• Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων.  

 

6.2 Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 
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Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα του ΠΤΑΗ και η παραλαβή της 

γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). Στην περίπτωση 

παραλαβής της Προκήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), το ΠΤΑΗ δεν έχει 

καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε 

τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε το ΠΤΑΗ να έχει στη διάθεσή του 

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

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

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της 

Προκήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα 

περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ΠΤΑ Η και να ζητήσουν 

νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το 

αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης 

διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις: 

www.php.gov.gr)   και www.diavgeia.gov.gr. To ΠΤΑΗ αν και καταβάλει κάθε σχετική 

προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα 

και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις παραπάνω ηλεκτρονικές σελίδες 

(web-sites). 

 

6.3 Σύνταξη Προσφορών  

Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω, στις 

παραγράφους 6.4 έως και 6.10 της παρούσας. 

 

6.4 Ερωτήµατα πριν την Υποβολή Προσφορών  
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Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της 

Προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους, έως 

οκτώ εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 

γραπτώς στην Αναθέτουσα Αρχή ή µε τηλεοµοιοτυπία (fax) στον αριθµό 

2651034054 µε την ένδειξη «Ερωτήµατα σχετικά µε τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό» 

«στα πλαίσια του έργου ALTERENERGY»  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να απαντήσει µέσα σε χρονικό διάστηµα 

3 ηµερών εργάσιµων και τουλάχιστον 4 εργάσιµες ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

 

6.5 Φάκελοι για Υποβολή Προσφορών 

Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να 

περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική 

επιστολή (εκτός φακέλου), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του 

υποψηφίου αναδόχου, που υποβάλλει την προσφορά. 

Όλοι οι φάκελοι (ενιαίος και επί µέρους) των προσφορών πρέπει απαραίτητα να 

φέρουν την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ 

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) του προσφέροντα, καθώς επίσης 

και τις ενδείξεις: 

Προσφορά 

για τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για το έργο: 

«Μεθοδολογία  εφαρµογής για την Κάλυψη Θερµικών / Ψυκτικών Αναγκών Με 

Χρήση Γεωθερµίας  σε Κτίρια, Ανάλυση Κόστους και Αξιολόγηση του 

Χρηµατοδοτικού Μοντέλου της Επένδυσης και Υποστήριξη  των Υπηρεσιών  του 

πιλοτικού έργου  στα πλαίσια του έργου ALTERENERGY»  
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Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

επιµέρους φακέλους, µε τις αντίστοιχες ενδείξεις: 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Τα περιεχόµενά του περιγράφονται αναλυτικά 

στην παράγραφο 6.8 και πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µε τη σειρά που 

ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο. 

2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόµενά του περιγράφονται 

αναλυτικά στην παράγραφο 6.9 και πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µε τη σειρά 

που ζητούνται και να υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα 

αντίγραφο. 

3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή 

αποκλεισµού. Περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων, µε τα 

στοιχεία που περιγράφονται στην παράγραφο 6.10 και υποβάλλεται σε δύο 

αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Η κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να φέρει, 

ευκρινώς, τη λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και την πρωτότυπη µονογραφή του νοµίµου και 

εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου. Το περιεχόµενό του 

είναι επικρατέστερο του περιεχοµένου του αντιγράφου, σε περίπτωση ασυµφωνίας 

µεταξύ τους. 

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, 

διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 

ευκρινώς γραµµένη και πρωτότυπα µονογραµµένη από τον νόµιµο και 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. 
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Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. 

 

6.6 Αποσφράγιση προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των ∆ικαιολογητικών και των Τεχνικών Προσφορών. Εφόσον ολοκληρωθεί ο 

έλεγχος και η αξιολόγησή τους, ανοίγονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, 

σε τόπο και χρόνο που θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους αναδόχους των οποίων 

τα ∆ικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά έγιναν αποδεκτά. 

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα: 

Ηµεροµηνία: 4 Ιουνίου 2014 και ώρα 10π.µ.  

Τόπος: Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου (ΠΤΑΗ) Ναπ.Ζέρβα 28-

30, 2ος όροφος Ιωάννινα 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι 

έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή 

µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 

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

 

6.7 Ισχύς προσφορών  

Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για 120 ηµερολογιακές ηµέρες από 

την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µονοµερώς 

από την αναθέτουσα, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα. 

 

6.8 Περιεχόµενα φακέλου «∆ικαιολογητικά» 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, στον 

υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική 

γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµέρα διενέργειας του 



                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Σελίδα 21 από 41 

∆ιαγωνισµού. Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση µη υποβολής κάποιου 

δικαιολογητικού σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται 

από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός 

Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, επί 

ποινή αποκλεισµού.  

Ειδικότερα, ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι 

δικαιολογητικά και έγγραφα: 

Α. Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος, καθώς και έγκρισης 

συµµετοχής και ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου σε περίπτωση νοµικού 

προσώπου.  

Ειδικότερα: 

α) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο / ατοµική επιχείρηση / 

επιτηδευµατία, απόφαση του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου 

κάθε προσφέροντος και βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 

∆ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο 

αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα. 

β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, για τη σύσταση του νοµικού 

προσώπου: Αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του 

που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος 

και τυχόν τροποποιήσεις του, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου 

αυτή προβλέπεται. Απαιτείται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου 

καταστατικού.  

Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου: 

Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την 

έγκριση συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό, 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, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης 

του νοµικού προσώπου). 



                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Σελίδα 22 από 41 

γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το 

οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το 

στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να 

υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της 

προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε το διαγωνισµό, έγγραφο. Στο 

συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους, 

καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 

 

Β. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής  στο διαγωνισµό, ύψους ποσού ίσου µε το 

5% του ανώτατου προϋπολογισµού ανάθεσης του έργου, µε Φ.Π.Α., δηλαδή 

ποσού 1.500 ευρώ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) . 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σχέδιο εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. 

 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην 

οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν, 

και να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

Ι. Ο προσφέρων: 

α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, Επιµελητήριο ή 

επαγγελµατική ένωση, για το ειδικό επάγγελµά του που αφορά στον 

παρόντα διαγωνισµό, 

β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 

4.2. της παρούσας, δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, ή για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή 

και δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, 
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γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού, 

δ) είναι φορολογικά ενήµερος, 

ε) είναι ασφαλιστικά ενήµερος και  

στ) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 

των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, πριν 

από την υπογραφή της Σύµβασης. 

 

ΙΙ. Η υποβαλλόµενη προσφορά: 

(α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των 

οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, 

(β) καλύπτει το σύνολο του έργου και 

(γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή. 

 

∆. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 

υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό, κατά ειδικότητα και κατά µορφή 

απασχόλησης. 

 

Ε. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των έργων, τα οποία υλοποίησαν, µε 

ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη 

του έργου, τυχόν εταίρων. 

 

ΣΤ. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα (βλέπε παράρτηµα ΙΙΙ) των προτεινόµενων 

στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι 

εξειδικευµένες γνώσεις των Στελεχών της Οµάδας Έργου σε σχέση µε το 
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αντικείµενο της παρούσας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της 

παρούσας. 

Ζ. Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας 

Έργου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Φυσικό / Νοµικό πρόσωπο: …………………………………………………………… 

 

Στέλεχος Θέση στην Οµάδα Καθήκοντα 

   

   

   

   

 

6.9 Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία 

εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική 

ικανότητα του υποψηφίου. 

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαµβάνει τα αναφερόµενα στον πίνακα που ακολουθεί, 

στον οποίο αναγράφεται και ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου, κατά την 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
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Α 
Τεχνικές Προδιαγραφές και Μεθοδολογία υλοποίησης 

φάσεων του Έργου 
70% 

Α.1 Τρόπος Προσέγγισης Έργου – Αντίληψη Υποψηφίου για 

το Έργο 
25% 

Α.2 Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Έργου 

(διάγραµµα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι 

δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσηµα και τα παραδοτέα 

του Έργου και η αλληλουχία φάσεων/ σταδίων 

10% 

Α.3 Αναλυτική Περιγραφή των παραδοτέων του Έργου 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης 

και την προτεινόµενη µεθοδολογική προσέγγιση του 

υποψηφίου Αναδόχου 

35% 

Β Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης 30% 

Β.1 Σχήµα ∆ιοίκησης και Οργάνωσης του Έργου 10% 

Β.2 Εµπειρία σε ανάλογα έργα 20% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Τονίζεται ότι στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να εµφανίζονται τιµές. Τυχόν εµφάνιση τιµών επιφέρει 

αποκλεισµό της προσφοράς. 

Γενικά, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε 

επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου 

και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά 

και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
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6.10 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική 

προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 

αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ, και φέρει την υπογραφή του 

Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, 

υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. 

Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που 

αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία.  

Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου µετά από 

πιθανές εκπτώσεις. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Οι τιµές 

προ ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το 

κόστος, κρυφά κόστη, κ.λπ.  

Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου ή θέτει όρο 

αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των 

αντικειµένων της υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται 

δεκτές. 

Σηµειώνεται ότι το έργο συνδέεται άµεσα µε του στόχους του έργου «Alterenergy 

Strategic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities» του 

Προγράµµατος Adriatic IPA 2007-2013, στο οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια της 

Ηπείρου. Τα προσδοκώµενα αποτέλεσµα του έργου είναι εξαιρετικά κρίσιµα για την 

ανάδειξη και χρήση «ολοκληρωµένων µοντέλων ενεργειακής διαχείρισης», συµβατά 

µε τις ανάγκες των «κοινοτήτων» της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο στοχεύει να 

ενισχύσει µε πρακτικό τρόπο τις δεξιότητες των τοπικών «κοινοτήτων», ώστε να 

σχεδιάσουν, εκτελέσουν και οργανώσουν δράσεις στο πλαίσιο της ενεργειακής 

αειφορίας. Για τους παραπάνω λόγους, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η ποιότητα 

των παραδοτέων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη την 
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εξειδίκευση και ιδιαιτερότητα των συγκεκριµένων µελετών. Επιπλέον, οι 

συγκεκριµένες υπηρεσίες θα είναι η βάση για την υλοποίηση των επόµενων σταδίων 

δράσεων του προγράµµατος (όπως η υλοποίηση πιλοτικού έργου υλοποίησης 

παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στον 

νοµό Θεσπρωτίας), που κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές για την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της περιφέρειας και την µετατροπή της περιφέρειας σε 

πυλώνα ενεργειακής αειφορίας και πράσινης ανάπτυξης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε 

υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΌΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΌΝΟΣ ΠΑΡΆ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

Σύµβασης µέχρι τη λήξη του χρονοδιαγράµµατος των συγκεκριµένων µελετών στο 

Ευρωπαϊκό έργο, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 120 ηµερολογιακές ηµέρες.  

Η υλοποίηση των δράσεων και των παραδοτέων θα πρέπει να γίνει εντός του 

προβλεπόµενου χρόνου των τεσσάρων µηνών και πιο συγκεκριµένα: 

• Παραδοτέο Α: 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά  την υπογραφή της σύµβασης. 

• Παραδοτέο Β: 75 ηµερολογιακές ηµέρες µετά  την υπογραφή της σύµβασης. 

• Παραδοτέο Γ: 75 ηµερολογιακές ηµέρες µετά  την υπογραφή της σύµβασης. 

• Παραδοτέο ∆: 120 ηµερολογιακές ηµέρες µετά  την υπογραφή της σύµβασης 

Η παραλαβή των παραδοτέων βεβαιώνεται µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού – 

πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. 
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Κατ’ εξαίρεση, το έργο - και κατ’ αντιστοιχία η παράδοσή του από τον ανάδοχο - 

µπορεί να παραταθεί µετά από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης-

Παραλαβής του έργου, σε περίπτωση τροποποίησης του σχετικού 

χρονοδιαγράµµατος του ευρωπαϊκού έργου ALTERENERGY. 

Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας 

Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης. 

Συµπληρωµατικά, σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να παρίσταται σε συναντήσεις της οµάδας έργου ή των εταίρων του 

ALTERENERGY, στον τόπο και χρόνο που λαµβάνουν χώρα οι συναντήσεις αυτές, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας και κατόπιν προγραµµατισµού µε την 

οµάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής. Μία εξ αυτών των συναντήσεων δύναται να 

είναι στο εξωτερικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ 

8.1 Στοιχεία αξιολόγησης 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού/Αξιολόγησης Προσφορών, που  θα έχει συγκροτηθεί µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, 

αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθµολόγησης και 

της τελικής κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται 

προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της σύµβασης.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά για την κατακύρωση της προµήθειας. 

 

8.2 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
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Η αξιολόγηση του φακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα γίνει µε βάση τα 

κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα της παραγράφου 6.9. Στο 

στάδιο αυτό κρίνονται τα στοιχεία που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και 

αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. 

Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης, κατατάσσονται σε δύο οµάδες και 

ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές και Μεθοδολογία υλοποίησης φάσεων του Έργου, µε 

συντελεστή βαρύτητας σε ποσοστό 70% 

2. Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, µε συντελεστή βαρύτητας σε 

ποσοστό 30% 

Η βαθµολόγηση των επί µέρους κριτηρίων των τεχνικών προσφορών γίνεται µε 

βάση τους συντελεστές βαρύτητας του Πίνακα της παραγράφου 6.9 και υπολογίζεται 

ο Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ). Η βαθµολόγηση των επί µέρους 

κριτηρίων γίνεται µε την ακόλουθη µέθοδο: 

• Κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθµολογούνται µε έναν ακέραιο 

βαθµό από το 100 έως 110 (100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι 

όροι και αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές). 

• Στη συνέχεια ο βαθµός του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται επί τον επί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθµός του κριτηρίου 

αυτού. 

• Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισµα των βαθµών όλων των κριτηρίων κάθε 

οµάδας κριτηρίων. 

• Το άθροισµα αυτό των βαθµών των επί µέρους κριτηρίων κάθε οµάδας κριτηρίων 

πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας κριτηρίων για να 

προκύψει ο βαθµός της οµάδας κριτηρίων. 

• Το προκύπτον άθροισµα των βαθµών όλων των οµάδων κριτηρίων αποτελεί τον 

Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. 

Ο συνολικός βαθµός τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος υπολογίζεται 

µε τον τύπο: 
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100
max

×
ΑΒΤΠ

ΑΒΤΠ
=ΣΒΤΠ

 

Όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

 

8.3 Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων βαθµολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, 

θα γίνει το άνοιγµα των Οικονοµικών Προσφορών όλων των υποψηφίων σε ανοικτή 

συνεδρίαση, όπου καλούνται όλοι οι διαγωνιζόµενοι που έγιναν δεκτοί στο στάδιο 

αυτό του διαγωνισµού.  

Η αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει στο σύνολο της προσφερόµενης 

τιµής συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των υποψηφίων που δεν 

αποκλείονται στο προηγούµενο στάδιο γίνεται επί του συνόλου του οικονοµικού 

αντικειµένου του παρόντος έργου. Ο Συνολικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς 

(ΣΒΟΠ) προκύπτει από το λόγο της ελάχιστης Οικονοµικής Προσφοράς δια την 

Οικονοµική Προσφορά του Προσφέροντος επί τοις εκατό: 

100
οςΠροσφέροντ Προσφορά Οικονοµική Συνολική

Μειοδότη Προσφορά Οικονοµική Συνολική
×=ΣΒΟΠ  

 

8.4 Τελική Αξιολόγηση Προσφορών 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα 

προηγούµενα, η Αναθέτουσα Αρχή κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, 

κατά φθίνουσα σειρά του Τελικού Βαθµού (ΤΒ), ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως: 

ΤΒ = (ΣΒΤΠ Χ 80%) + (ΣΒΟΠ Χ 20%) 

δηλαδή ο Τελικός Βαθµός (ΤΒ) της προσφοράς αντιστοιχεί στο άθροισµα του 80% 

του συνολικού βαθµού της τεχνικής προσφοράς και του 20% του συνολικού βαθµού 

της οικονοµικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθµού τεχνικής αξιολόγησης (ΣΒΤΠ). 
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Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα 

προσφορά 

Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον ανάδοχο που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ 

αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή 

του στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου 

των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό 

τους. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και 

δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει 

τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε 

τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, 

Φακέλων Υποψηφιότητας, Προσφοράς, κ.λπ. 

4. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από οµίλους, ενώσεις, 

κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, 

που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα µέλη τους ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο. 

5. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, 

θεωρούνται δεσµευτικά για τους υποψήφιους. 

6. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος του 

έργου που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας δεν γίνονται δεκτές. 
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7. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυµεί, να κάνει 

ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από 

τους υποψηφίους. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης 

του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΥΓΈΣ / ΕΝΣΤΆΣΕΙΣ 

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντος σε αυτόν και 

κατά της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση 

για λόγους νοµιµότητας και ουσίας δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.∆. 

118/2007, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Ενστάσεις που υποβάλλονται για 

οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφεροµένους δεν γίνονται δεκτές.  

Για το παραδεκτό της ένστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του 

Π.∆.118/07, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 

το 0,10 επί τις εκατό επί της προϋπολογισµένης αξίας των υπό προµήθεια 

υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) 

ευρώ.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή 

σύµφωνα µε το ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, 

όλα τα επί µέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η 

∆ήλωση της παραγράφου 6.8.Γ της παρούσας, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και 
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θα εκπέσει η Εγγύηση Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, την οποία έχει καταθέσει µε 

την Προσφορά του.  

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωµα να καλέσει τον 

επόµενο κατά σειρά βαθµολόγησης ∆ιαγωνιζόµενο µε τις ίδιες προϋποθέσεις, 

προκειµένου να συνάψει τη Σύµβαση µαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα 

ακόλουθα: 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου (πριν την 

υποβολή του), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε 

αµετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στο άρθρο 4.2 της παρούσας. 

• Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.  

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς 

και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

• Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης. 

• Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, επαγγελµατικού µητρώου, ή 

επαγγελµατικής ένωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του 

προσφέροντος, καθώς και το ειδικό επάγγελµά του. 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

εντός τριών (3) µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής τους.  

Β. Κατόπιν της προσήκουσας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού/Αξιολόγησης των Προσφορών εισηγείται 

στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο 

προσφέροντα σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 

απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 

 

Γ. Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου θα ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 25% , για κάθε 

παραδοτέο.. 
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∆. Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος 

καλείται να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης (βλέπε παράρτηµα ΙΙ), η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 

10% του συνολικού τιµήµατος του Έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την 

οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Σχέδιο 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτηµα IΙ της 

παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η Σύµβαση τροποποιείται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου 

σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 4 του Π.∆. 118/2007, σε αντικειµενικά 

δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα 

δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται 

από συµβατικό όρο. 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

ΤΡΌΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ 

Η πληρωµή της αξίας των προσφερόµενων υπηρεσιών θα γίνει βάσει των νόµιµων 

παραστατικών (π.χ. έκδοση τιµολογίου, Α.Π.Υ, κ.λπ.), τα οποία ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο τρόπος αµοιβής του Αναδόχου ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 25% , για κάθε παραδοτέο. 

και θα συνδέεται µε τα παραδοτέα του έργου και το χρονοδιάγραµµά του. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που έχει περιγράψει στην προσφορά 

του και σύµφωνα µε την τιµή που έχει προσδιοριστεί σ’ αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση 

που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την 

υποβληθείσα προσφορά του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να 

παρακρατήσει µέρος της αµοιβής του ή και να µην προβεί στην πληρωµή του 

Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ∆ΊΚΑΙΟ 

Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και οι διαφορές από την παρούσα υπάγονται 

στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων των Ιωαννίνων 

 

                                                                                 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

            κ.Τ.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ     

•  ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

  Κ.. Θ.ΠΙΤΟΥΛΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

ΠΙ.1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ναπ.Ζέρβα 28-30 45332 Ιωάννινα 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθ................ 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 στο διενεργούµενο 

διαγωνισµό της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. συνολικής 

αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  
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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 ……………… (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο 

χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του 

χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί 

πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΙ.2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ναπ.Ζέρβα 28-30 45332 Ιωάννινα 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθ................ 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........................., για την 

καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της 

…………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα 

µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή 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. 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Όνοµα Πτυχίου Ειδικότητα 

Ηµεροµηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Απασχόληση 
στο Έργο 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα 
στο Έργο  Περίοδος 

(από - έως) 

 

 

  

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 


