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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για το έργο 
«Διαχείριση, Οικονομική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης στα 

πλαίσια του έργου Cult.Routes – Cross-border Cultural Routes (Διασυνοριακές 
πολιτιστικές διαδρομές)»

Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013" 

(ETCP - European Territorial Cooperation Programme)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 26/06/2014
ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ: 11:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πλ. Πύρρου (2ος όροφος) – ΤΚ 45221, Ιωάννινα
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Προϋπολογισμός: 12.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του έργου 
ήτοι 30/06/2015.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).
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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  Διοίκησης  –  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 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

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

Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν 

αναλογικά  ή  συμπληρωματικά,  και  κατά  μέρος  που  δεν  αντίκειται  στις 

διατάξεις του Π.Δ. 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 Δημόσιο.

5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  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. 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). 

9. Τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.  1422/2007  της  Επιτροπής  της  4ης  Δεκεμβρίου 

2007,  για  την  τροποποίηση  των  οδηγιών 2004/17/ΕΚ και  2004/18/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα 

όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων. 

10. 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.

11. 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. 

12. Την  υπ’ αριθμ 18/742/10-6-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας  Ηπείρου  για  τη  διενέργεια  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη 

αναδόχου για την :  Διαχείριση, Οικονομική Παρακολούθηση και Οργάνωση 

συνάντησης  στα  πλαίσια  του  έργου  Cult.Routes –  Cross-border Cultural 

Routes (Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές) με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη προσφορά.

13. Την Εγκεκριμένη Αίτηση Συμμετοχής των εταίρων του Έργου  «Cross-border 

Cultural  Routes»,  με  το  ακρωνύμιο   «Cult.routes»  του  Διασυνοριακού 

Προγράμματος  Εδαφικής  Συνεργασίας  “GREECE  -  ITALY  2007-2013” 

(Application Form). 

14. Το από 31/7/2013 συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων του έργου του «Cross-

border  Cultural  Routes»,  με  το  ακρωνύμιο   «Cult.routes»   (Partnership 

Agreement).

15. Το αριθμ I3.31.02/26/8/2013 σύμφωνο χρηματοδότησης του Έργου  «Cross-

border Cultural Routes», με το ακρωνύμιο  «Cult.routes» (Subsidy Contract).

16. Το  Εγχειρίδιο  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  Ευρωπαϊκή  Εδαφική 

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

17. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 318/8 στην οποία 

συμπεριλήφθηκε το ανωτέρω έργο με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010
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18. Το  εγκεκριμένο  ΤΔΕ  (application  form)  του  έργου  “Cult.routes”  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 της Δράσης 1.2 όπως περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο 

(application form).

Χρηματοδοτείται  κατά  75%  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ).

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Cult.routes

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 

σημαντικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις γεωγραφικές περιοχές: την πλούσια 

πολιτιστική τους κληρονομιά,

Μέσα  από  το  έργο,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ύπαρξη  ενός  ιδιαίτερα 

σημαντικού  κοινού  πολιτισμικού  πλούτου  μεταξύ  των  δύο  χωρών  και  την  ολοένα 

αυξανόμενη απαίτηση καταγραφής αυτού, θα δημιουργηθεί ένα κοινό δίκτυο μεταξύ 

των δύο χωρών με σκοπό την πολιτισμική ανάδειξη και την τουριστική αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο περιοχών. Ειδικότερα, θα αναδειχθούν πολιτιστικές 

διαδρομές οι οποίες θα συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη και στην ανάδειξη του 

πολιτισμικού  τουρισμού.  Θα  δημιουργηθεί  ένα  πολιτιστικό  δίκτυο   και  ένα 

παρατηρητήριο τέτοιων διαδρομών. Η ανάδειξη αυτών θα γίνει μεταξύ άλλων μέσα 
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από τη  συμμετοχή  σε  δύο  Διεθνείς  Τουριστικές  Εκθέσεις  και  τη  διοργάνωση μιας 

θεματικής ημερίδας. 

Στο πλαίσιο του έργου η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι και επικεφαλής εταίρος 

του έργου,  θα αναλάβει την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων:

- Διαχείριση του έργου / σύνταξη αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου

- Συμμετοχή στον συντονισμό του έργου και διοργάνωση συνάντησης μεταξύ 

των εταίρων

- Συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις 

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

έργου

- Παροχή πληροφοριών και σχετικού υλικού για τη δημιουργία Παρατηρητήριου 

Πολιτιστικών Διαδρομών

- Ανακατασκευή/Συντήρηση έντεκα μνημείων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   Cult  .  Routes  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.249.999,99 €. Στο 

έργο  Cult.routes»  συμμετέχουν  οι  κάτωθι  φορείς  με  τους  αντίστοιχους 

προϋπολογισμούς:

Επικεφαλής εταίρος:  1. Περιφέρεια Ηπείρου με π/υ 1.474.499,99 €

Εταίροι: 

2. Περιφέρεια Απουλίας (Ιταλία)  με π/ο 450.000,00 €

3. Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια (Ιταλία) με π/ο 180.000,00 €

4. Οργανισμός Εκθέσεων Φότζια (Ιταλία) με π/ο 90.000,00 €

5. Δήμος Ιωαννιτών με π/ο 55.000,00 €.
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2.  ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

2.1. ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου  Cult  .  Routes   αναλαμβάνει 

για  την  Περιφέρεια Ηπέιρου την υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών βάσει  του 

ΤΔΕ (application form):

1. Τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου

2. Συνάντηση κλεισίματος του έργου στα Ιωάννινα

2.1.1.  Τη  διαχείριση  και  το  συντονισμό  του  έργου  –  Ενέργεια  1.2  (Project 
management )

• 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 Διαχειριστική 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 Διαχειριστή 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.
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Παραδοτέο   1.2.1   Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

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.

- Tριμηνιαίες τακτικές  και  έκτακτες  αναφορές προόδου  οικονομικού 

αντικειμένου του έργου. 

Διάρκεια  παραδοτέου  έως  τη  λήξη  του  έργου  ήτοι  30/06/15 μαζί  με  ενδεχόμενη 

παράταση.

Ανώτατος προϋπολογισμός  για  τα  συγκεκριμένα  παραδοτέα:  9.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.1.2.  Διαχείριση  των  συναντήσεων  συντονισμού  του  έργου  –  Ενέργεια  1.2 
(Kick-off meeting and Final meeting)

• Υποστήριξη  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στις  συναντήσεις  έργου  με  τους 

υπόλοιπους εταίρους. Προετοιμασία παρουσίασης της πορείας του έργου.

• Διοργάνωση μίας  (1)  συνάντησης  εργασίας  (final meeting)  του  έργου  στα 

Ιωάννινα.  Η  πρόσκληση  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 

κατά τη  διάρκεια  της συνάντησης (τουλάχιστον  12 άτομα),  η παροχή ενός 

γεύματος  ή  δείπνου  εργασίας,  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. 
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Αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου σχεδιασμού για την διοργάνωση 

της συνάντησης πρέπει να συνοδεύει την τεχνική προσφορά.  

Παραδοτέο     1.2.9  :  Οργάνωση  συνάντησης  στα  Ιωάννινα  (Hosting the final 

meeting in Ioannina) 
Οργάνωση συνάντησης στα Ιωάννινα (παρουσιολόγιο,  φωτογραφίες,  δημοσιεύσεις 

στον τύπο, κλπ),  πρακτικά (minutes) της συνάντησης.

Ανώτατος προϋπολογισμός  για  το  συγκεκριμένο  παραδοτέο:  3.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2.1.3. Διάρκεια έργου
Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης ανάθεσης μέχρι και τη λήξη του έργου  (30/06/15) μαζί  με ενδεχόμενη 

παράταση.

3. ΑΜΟΙΒΗ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η  αμοιβή  του  Αναδόχου  θα  είναι  για  το  σύνολο  του  αντικειμένου  της 

Σύμβασης, ύψους 12.000,00 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:

Α) 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 
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ποσού θα  γίνεται  μετά  από την  καταβολή  της  αντίστοιχης  χρηματοδότησης  στην 

Αναθέτουσα Αρχή και εντός 10 εργάσιμων ημερών από αυτή. 

Το  υπόλοιπο  ποσοστό  50%  του  συμβατικού  τιμήματος  του  έργου  θα 

καταβληθεί 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.  Η πληρωμή θα γίνει εντός 

διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή 

της αντίστοιχης χρηματοδότησης. 

ή

Β) 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 Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και 

Ενώσεις  Προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  και  διαθέτουν  κατ’ 

ελάχιστον 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. 

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. 
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5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο κυρίως φάκελος  της  προσφοράς περιλαμβάνει  τρεις  (3)  σφραγισμένους 

υποφακέλους.  Ένα  υποφάκελο  στον  οποίο  να  περιέχονται   τα  δικαιολογητικά 

συμμετοχής εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο), έναν για τη τεχνική προσφορά 

εις  διπλούν  (πρωτότυπο και  αντίγραφο)   και  έναν για  την  οικονομική  προσφορά 

(πρωτότυπο),  σε  έντυπη  και  πλήρως  επεξεργασμένη  ηλεκτρονική  μορφή,  στην 

Ελληνική  γλώσσα.  Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  στα  γραφεία  της  Δ/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (2ος όροφος) στη Πλατεία 

Πύρρου ΤΚ 45221 την  26/06/2014 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 11:00. 

Οι  φάκελοι  των  προσφορών πρέπει  απαραίτητα  να  φέρουν  την 
επωνυμία  και  τη  διεύθυνση  του  διαγωνιζομένου  καθώς  επίσης  και  τις 

ενδείξεις:

«Προσφορά  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  το  έργο  «Διαχείριση,  Οικονομική 

Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης στα πλαίσια του έργου Cult.Routes – 

Cross-border Cultural Routes (Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές)», στο πλαίσιο 

υλοποίησης  της  Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας  EUROPEAN   TERRITORIAL 

COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Πλ. Πύρου 1 Διοικητήριο 452 21  Ιωάννινα,( Γρ 304) 
 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Η προσφορά υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει:

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

Ανάδοχος και απευθύνεται στη  Περιφέρεια Ηπείρου.  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.                                                                                                        
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• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, 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.Δ.  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.Δ. 60/2007.

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

Ανάδοχος 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 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. 

ε) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

• 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: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ‐ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 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 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΕΥΡΩ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Έντυπο υποβολής της τελικής οικονομικής προσφοράς του 
Υποψηφίου Αναδόχου 

ΕΤΑΙΡΙΑ (Επωνυμία)
ΕΡΓΟ Cult.Routes

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (€)

Μη 

συμπεριλαμβανομέν

ου ΦΠΑ (Αριθμητικά 

και ολογράφως) 

συμπεριλαμβανομέν

ου ΦΠΑ (Αριθμητικά 

και ολογράφως)

ΦΠΑ
Ποσοστό  και  ποσό  αριθμητικά  και 

ολογράφως

Για τον προσφέροντα

Ονοματεπώνυμο

Σφραγίδα / Υπογραφή

Δεκτές  γίνονται  και  προσφορές  που  υποβάλλονται  μέσω  ταχυδρομείου, 

υπηρεσίας  ταχυμεταφορών,  ή  που  κατατίθενται  αυτοπροσώπως  ή  από 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους με απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν 
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στην Περιφέρεια , μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. Ο φάκελος της 

προσφοράς  πρωτοκολλείται  από  τη  γραμματεία  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού  

Προγραμματισμου  (Γραφείο  304)  και  παραδίδεται  στην  Επιτροπή 

Διενέργειας/Αξιολόγησης. Όταν  η  προσφορά  κατατίθεται  από  αντιπρόσωπο  του 

προσφέροντος, αυτός υποβάλλει μαζί και το παραστατικό εκπροσώπησης.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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.Διαδικασία  ελέγχου  των  δικαιολογητικών,  έλεγχος  ελαχίστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς.

2. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και τελική αξιολόγηση.

6.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, θα κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής 

αξιολόγησης ως εξής. 

 Η  βαθμολογία  των  επιμέρους  κριτηρίων  είναι  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. 

 Η βαθμολογία  μειώνεται  μέχρι  τους  80 βαθμούς για  τις  περιπτώσεις  που δεν 

καλύπτονται  πλήρως  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι 

αποκλίσεις  από αυτές  κρίνονται  ως επουσιώδεις  και  η  προσφορά ως τεχνικά 

αποδεκτή. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν 

παρέχονται  τα  αναγκαία  για  τη  διαμόρφωση  γνώμης  σχετικά  με  οποιοδήποτε 

κριτήριο στοιχεία, τότε το επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται  κάτω του 80 και η 

προσφορά απορρίπτεται. 

Στην  συνέχεια  για  κάθε  ένα  κριτήριο  ο  βαθμός  της  Επιτροπής 

Διενέργειας/Αξιολόγησης  θα  πολλαπλασιαστεί  επί  τον  επιμέρους  συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 
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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 Διοίκηση του έργου 30%

Β1 Οργάνωση, ροή και συνοχή των εργασιών του έργου 10%

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 Διαγωνιζόμενου. 
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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).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

τεχνικής αξιολόγησης.

Ο  υποψήφιος  που  συγκέντρωσε  την  υψηλότερη  συνολική  βαθμολογία 

ανακηρύσσεται  προσωρινός  Ανάδοχος  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Η συμμετοχή στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται  με ευθύνη 

του  προσφέροντα.  Η  συμμετοχή  του  στη  διαδικασία  συνεπάγεται  εκ  μέρους  του 

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.
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Οι  προσφέροντες  δε  δικαιούνται  αποζημίωση  για  δαπάνες  σχετικές  με  τη 

συμμετοχή τους.

08. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Κάθε  προσφορά  θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγυητική  επιστολή 

συμμετοχής αναγνωρισμένης τράπεζας η του ΤΣΜΕΔΕ για ποσό που θα καλύπτει το 

5% της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η 

εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου 

προσφοράς που ζητάει  η διακήρυξη.  Η εγγύηση συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου 

που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την υπογραφή της Σύμβασης και την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  των  υπόλοιπων  Διαγωνιζόμενων 

επιστρέφονται σε αυτούς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης της ανάθεσης του έργου.

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης  ο  Ανάδοχος  είναι 

υποχρεωμένος να  καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  που  να  καλύπτει  το  10%  της 

συνολικής  συμβατικής  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης.  Ο 

χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι μεγαλύτερος της διάρκειας του 

έργου κατά τρεις (3) μήνες. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του 

τελευταίου  επιμέρους  έργου  καθώς  και  την  εκκαθάριση  του  συνόλου  των  τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους

Οι  εγγυήσεις  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  θα  πρέπει  επί  ποινή 

αποκλεισμού να περιέχουν όλα τα ουσιώδη και αναγκαία στοιχεία, κατά την υποβολή 

της  με  την  προσφορά,  όπως  αυτά  αναφέρονται  στο  άρθρο  25  του  Κ.Π.Δ.  (Π.Δ. 

118/07).

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να  γίνει  η  κατακύρωση  οφείλει  να  υποβάλει  στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού εντός 
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης 
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ειδοποίησης σ’ αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, 

τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 

1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

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

της δόλιας χρεοκοπίας.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

ε) Αποδεικτικά που τεκμηριώνουν την, α) αποδεδειγμένη τριετή (3) τουλάχιστον 

επαγγελματική εμπειρία  και β) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού γίνεται μετά από τον 

έλεγχο  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  με  σχετική  απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στον προσφέροντα που υπέβαλε τη 

συμφερότερη  προσφορά  κατόπιν  εισηγήσεως  της  Επιτροπής  Διενέργειας  – 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο, είναι υποχρεωμένος  εντός 
προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφής 

ειδοποίησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή να προσέλθει για να υπογράψει τη 

σύμβαση.  
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10. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, 

διακόπτεται  η  χρηματοδότηση του έργου  και  καταγγέλλεται  η  σύμβαση εφόσον  ο 

Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης.

Για  τα  θέματα  κήρυξης  του  αναδόχου  έκπτωτου  και  τις  επιβαλλόμενες  σε  αυτόν 

κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07

Για  τα  λοιπά  θέματα  που  δεν  προβλέπονται  από  την  παρούσα  πρόσκληση, 

παραπέμπουμε  στις  διατάξεις  των  νόμων  που  αναφέρονται  στην  αρχή  της 

παρούσας.

11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης και έγγραφα που 

αφορούν τη πρόσκληση παρέχονται από την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πλ. Πύρρου (2ος όροφος) – ΤΚ 47221, Ιωάννινα, καθημερινά 

όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  (τηλ.  26513-64306)   e-mail: 

k  .  christodoulou  @php.gov.gr   – Αρμόδιος : Κ. Χριστοδούλου). 

Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

επί  πέντε  (5)  ημέρες  τουλάχιστον  πριν  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού 

(www  .  php  .  gov  .  gr  ),  καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

                                                                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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