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Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 1ο χλμ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ 

Πόλη ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 50200 

Τηλέφωνο 2463053666 

Φαξ 2463053666 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@kepekozani.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Γραμματεία – 24630 53666  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.kepekozani.gr 

Αρ.Πρωτοκόλλου 1172/29-11-2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργο: 

«Υποστήριξη του Κέντρου Περιβάλλοντος στην διαχείριση του διασυνοριακού έργου  

Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, 

policies and tools - SAVE-WATER». Συνολικού Προϋπολογισμού 11.500€ πλέον ΦΠΑ. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG - IPA II CBC PROGRAMME 

«Greece-Albania 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή) 

 

Το Κέντρο Περιβάλλοντος ΚΕ.ΠΕ.  Αμιγής Περιφερειακή Επιχείρηση της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:   

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 
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• Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 

Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,   

• Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG - IPA II CBC 

PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020»,   

• Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών,   

• Το εγκεκριμένο Subsidy Contract του έργου «Improving water management and 

supply infrastructure via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER» 

με κωδικό Α1-1.1-3,   

• Το εγκεκριμένο Partnership Agreement του έργου «Improving water 

management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools 

- SAVE-WATER» με κωδικό Α1-1.1-2,   

• Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και τον προϋπολογισμό του έργου, 

• Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

• Την με αριθμ. 041/2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Improving water 

management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools 

- SAVE-WATER» (ΑΔΑ: Ω6ΜΔΟΡΜΙ-ΝΦΛ),  

• Τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα 

• Το γεγονός ότι το Κέντρο Περιβάλλοντος, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της 

ίσης μεταχείρισης στην λειτουργία του,  

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με 

το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Υποστήριξη του Κέντρου Περιβάλλοντος 

στην διαχείριση του διασυνοριακού έργου  Improving water management and supply 

infrastructure via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER», με κριτήριο 
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ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 

έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (14.260,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

INTERREG - IPA II CBC PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή) 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

I. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Το έργο «Improving water management and supply infrastructure via smart 

technologies, policies and tools» με ακρωνύμιο SAVE-WATER χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα INTERREG - IPA II CBC PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020» (85% 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), έχει διάρκεια 36 μήνες και ολοκληρώνεται 

στις 28-02-2021. 

Το εταιρικό σχήμα του «SAVE-WATER» περιλαμβάνει συνολικά οκτώ εταίρους, από την 

Ελλάδα (6 εταίρους) και την Αλβανία (2 Εταίρους):  

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ελλάδα) Επικεφαλής Εταίρος  

2. Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα) 

3. Regional Council of Vlora (Αλβανία) 

4. Regional Council Of Korca (Αλβανία) 

5. Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα) 

6. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Ελλάδα) 

7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο Επιτροπή Ερευνών (Ελλάδα) 

8. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Επιτροπή Ερευνών (Ελλάδα) 

 

Το νερό αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή, την φύση 

και την οικονομία της κάθε περιοχής.  

Τα γλυκά ύδατα αποτελούν μόνο το 2% των παγκόσμιων υδάτινων αποθεμάτων και οι 

συνεχώς αυξανόμενες και ανταγωνιστικές απαιτήσεις σε αυτό ενδέχεται να οδηγήσουν 
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έως το έτος 2030 σε έλλειψη έως και 40% παγκοσμίως. Επιπλέον οι απώλειες πόσιμου 

ύδατος που παρατηρούνται εξαιτίας των γερασμένων δικτύων ύδρευσης κυμαίνονται 

μεταξύ 7% και 50% (Στοιχεία από το σχέδιο για τη διασφάλιση των υδάτινων πόρων της 

Ευρώπης). 

Στόχος του έργου SAVE-WATER είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι παραπάνω 

προκλήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό το πολύτιμο αγαθό που είναι αναγκαίο 

για τη διατήρηση της ζωής, την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη και την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας.  

Γενικός στόχος του έργου SAVE-WATER είναι η αύξηση και η ποιοτική αναβάθμιση των 

διασυνοριακών υποδομών διαχείρισης και προστασίας των υδάτων και η βελτίωση και 

η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας 

και εφαρμογών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του έργου.  

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου SAVE-WATER είναι:  

1. Η ανάπτυξη διακρατικής προσέγγισης και συνεργασίας προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν από κοινού προβλήματα που σχετίζονται με ανθρωπογενείς και 

περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχονται τα πόσιμα ύδατα και που υποβαθμίζουν την 

ποιότητα τους. 

2. Η δημιουργία και υλοποίηση καινοτόμων και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων για 

την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού.  

3. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητα των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

διαχείριση, της προστασία και την παρακολούθηση  της ποιότητας των υδάτινων 

πόρων. 

4. Η βελτίωση της λειτουργικότητας, της αξιοπιστία και της ασφάλειας των υδρευτικών 

συστημάτων και δικτύων στις περιοχές των εταίρων του έργου, δίνοντας έμφαση 

στις τουριστικές περιοχές στις οποίες παρατηρείται άνιση κατανομή και ζήτηση κατά 

την διάρκεια του έτους.  

 

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του 

παρόντος Διαγωνισμού, αναλύεται στα παρακάτω:  
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Ο Ανάδοχος, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη διάρκεια υλοποίησης του Έργου 

«SAVE-WATER» και ειδικότερα θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη του Κέντρου 

Περιβάλλοντος στην διαχείριση του Έργου. Συγκεκριμένα θα αναλάβει σε συνεργασία 

με το προσωπικό του φορέα και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες 

του επικεφαλής εταίρου, του οδηγού υλοποίησης του προγράμματος και της ΔΑ/ΚΓ την 

υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων: 

 

• Deliverable 1.5.2 Project Meetings - Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου, 

Δημιουργία παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων του έργου σε ότι αφορά την 

διαχείριση του έργου και ότι άλλο κατά περίσταση απαιτείται βάση της 

πρόσκλησης και της θεματολογίας της συνάντησης. Σύνταξη των πρακτικών της 

συνάντησης που θα διοργανώσει το ΚΕ.ΠΕ.  

• Deliverable 1.5.3 Project Management and Progress Reports - Δημιουργία των 

6μηνιαίων εκθέσεων αναφοράς του έργου σε συνεργασία με τον επικεφαλής 

εταίρο και την Δ/Α και την ΚΓ του προγράμματος βάση των απαιτήσεων και των 

κατευθυντηρίων γραμμών του οδηγού του προγράμματος και των Δ/Α και ΚΓ. 

Σύνταξη της τελικής αναφοράς του έργου. Πιστοποίηση των δαπανών του έργου 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του οδηγού του 

προγράμματος, των Δ/Α και ΚΓ καθώς και του ελεγκτή που θα αναλάβει την 

πιστοποίηση των δαπανών του έργου. Η διαχείριση του έργου θα γίνεται μέσα 

από την επίσημη πλατφόρμα διαχείρισης του έργου ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα).   

• Deliverable 2.5.1 Communication plan and project's web site - Συνεισφορά με το 

απαραίτητο υλικό για την δημιουργία του Σχεδίου Επικοινωνίας 

(Communication Plan) και της ιστοσελίδας (Website) του έργου. Με βάση τις 

απαιτήσεις του υπεύθυνου εταίρου του έργου για το παραδοτέο ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεισφέρει για λογαριασμό του φορέα με όλο το απαραίτητο υλικό 

που θα ζητηθεί (στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα κατά περίσταση) προκειμένου 

να ολοκληρωθεί το Σχέδιο Επικοινωνίας του Έργου (Communication Plan) και 

παράλληλα να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα (website) του έργου. Επιπλέον θα 
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πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα και με βάση τις απαιτήσεις του Υπεύθυνου 

Επικοινωνίας του έργου να στέλνει υλικό προκειμένου να επικαιροποιείται η 

ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί. 

 

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για την άρτια υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου ο Ανάδοχος: 

• Θα εκτελέσει τις ανωτέρω εργασίες πάντα μετά από συνεννόηση με το 

προσωπικό του φορέα και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες 

του επικεφαλής εταίρου, του οδηγού υλοποίησης του προγράμματος και της 

ΔΑ/ΚΓ και αφού λάβει την έγκριση τους. 

• Θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα και να συγκροτήσει 

κατάλληλη ομάδα έργου αποτελούμενη από ένα άτομο για την άρτια εκτέλεση 

των εργασιών όπως θα περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά (ενότητα 

"Ομάδα Έργου – Εμπειρία"). 

• Το μέλος της Ομάδας Έργου υποχρεούται σε φυσική παρουσία στις 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Περιβάλλοντος. 

• Η διαχείριση του έργου θα γίνεται μέσα από την επίσημη πλατφόρμα 

διαχείρισης που έχει δημιουργηθεί που είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΟΠΣ). Αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να ενημερωθεί από τους 

υπάρχοντες οδηγούς (manuals) της εφαρμογής και να γνωρίζει την λειτουργία 

της μετά την σύναψη της σύμβασης και κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. 

• Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ζητήσει 

από τον την Αναθέτουσα Αρχή να του δώσει τον Οδηγό Υλοποίησης του 

προγράμματος και τους οδηγούς χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Σύστημα (ΟΠΣ). Βάσει αυτών των οδηγιών και μόνο, θα πρέπει να εκτελέσει το 

ανατιθέμενο έργο. 

• Όλες οι εκθέσεις, τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό 

που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 
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ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την 

εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 

εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 

άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Περαιτέρω υποχρεώσεις του ανάδοχου είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στη 

σύμβαση του με τον φορέα. 

 

IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

H σύμβαση λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των 

παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του 

«SAVE-WATER”, ήτοι 28 Φεβρουαρίου 2021. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης σε 

περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου ή τροποποίησης του χρόνου 

υλοποίησης των παραδοτέων μετά από έγκριση του επικεφαλής εταίρου και της 

ΔΑ/ΚΓ, δίχως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΕ.ΠΕ. και σύμφωνα με τη 

σύμβαση που θα συναφθεί.  

Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάτε με την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

Ανάθεσης. Ο Ανάδοχος προς απόδειξη της υλοποίησης του συμβατικού του 

αντικειμένου θα παραδώσει τα ακόλουθα:  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ* 

Del 1.5.2 Project 

Meetings 

 

1η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

Ιούλιος 2019 

2η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

Ιανουάριος 2020 
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πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

3η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

Ιούλιος 2020 

4η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

Φεβρουάριος 2021 

Del 1.5.3 Project 

Management and 

Progress Reports 

 

1η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς  Ιανουάριος 2019 

2η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς Ιούλιος 2019 

3η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς Ιανουάριος 2020 

4η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς Ιούλιος 2020 

5η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς Ιανουάριος 2021 

Τελική Τεχνική και Οικονομική Έκθεση 

αναφοράς 

Φεβρουάριος 2021 

Del 2.5.1 Communication 

plan and project's web 

site 

 

1 Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου 

(Communication Plan) 

Φεβρουάριος 2019 

1 λειτουργική ιστοσελίδα του έργου (website) 

με την ολοκλήρωση του έργου 

Φεβρουάριος 2021 

* με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου ή 

τροποποίησης του χρόνου υλοποίησης του παραδοτέου μετά από έγκριση του επικεφαλής 

εταίρου και της ΔΑ/ΚΓ, δίχως επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΕ.ΠΕ. και σύμφωνα με 

τη σύμβαση που θα συναφθεί.  

 

IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% (14.260,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart 

technologies, policies and tools» με ακρωνύμιο SAVE-WATER που χρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα INTERREG - IPA II CBC PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020» (85% 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή). 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)* 

Del 1.5.2 Project 

Meetings 

 

1η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

750,00€ 

2η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

750,00€ 

3η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

750,00€ 

4η Διαχειριστική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Δημιουργία 

παρουσιάσεων του έργου. Αντίγραφα 

πρακτικών, προσκλήσεις, ατζέντες λίστες 

συμμετεχόντων και φωτογραφίες. 

750,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1.5.2 3.000,00€ 

Del 1.5.3 Project 

Management and 

1η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς  1.000,00€ 

2η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς 1.000,00€ 
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Progress Reports 

 

3η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς 1.000,00€ 

4η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς 1.000,00€ 

5η Τεχνική και Οικονομική Έκθεση αναφοράς 1.000,00€ 

Τελική Τεχνική και Οικονομική Έκθεση 

αναφοράς 

1.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 1.5.3 6.000,00€ 

Del 2.5.1 

Communication 

plan and project's 

web site 

 

1 Σχέδιο Επικοινωνίας του έργου 

(Communication Plan) 

1.000,00€ 

 

1 λειτουργική ιστοσελίδα του έργου (website) 

με την ολοκλήρωση του έργου 

1.500,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 2.5.1 2.500,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 11.500,00€ 

Φ.Π.Α 24% 2.760,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 14.260,00€ 

*σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου ή τροποποίησης του χρόνου 

υλοποίησης του παραδοτέου μετά από έγκριση του επικεφαλής εταίρου και της ΔΑ/ΚΓ, δεν 

προβλέπεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΕ.ΠΕ. και επιπρόσθετη αμοιβή του 

αναδόχου.  

 

Το συμβατικό τίμημα για κάθε παραδοτέο θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης 

έγκρισης του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των 

Παραδοτέων της Σύμβασης, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού 

πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα 
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απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου 

θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με βάση τις χρηματικές ροές του έργου και όχι με βάση την 

ημερομηνία παράδοσης του εκάστοτε παραδοτέου το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο 

Ανάδοχος.  

 

VI. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες 

αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής 

σχεδιασμός, αλλά και η οργάνωση και ολοκλήρωση του έργου, θα πρέπει ο 

υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιάζει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς την 

τήρηση των παρακάτω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής: 

1. Εμπειρία στην διαχείριση - υλοποίηση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων τουλάχιστον 3 έτη. 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας ο προσφέρων μπορεί να προσκομίσει 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων, εξοφλητικά τιμολόγια, βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης ή/και ότι άλλα δικαιολογητικά κρίνει ότι τεκμηριώνουν την 

επαγγελματική του ικανότητα.  

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό ικανό και 

αξιόπιστο για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους 

απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η 

προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από ένα 
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άτομο, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται 

επακριβώς σε αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

Ειδικότερα, θα πρέπει κατά ελάχιστο να διαθέτει:  

1. Υπεύθυνο έργου που να διαθέτει: πτυχίο τίτλο σπουδών TΕ, αποδεδειγμένη 

τουλάχιστον τριετή εμπειρία και συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα (διασυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά) με συναφείς δράσεις διαχείρισης και επιπλέον να 

διαθέτει πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο advance ή αντίστοιχο) και 

αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  

 

Επιπρόσθετα το άτομο αυτό υποχρεούται να έχει φυσική παρουσία στις 

εγκαταστάσεις - έδρα του Κέντρου Περιβάλλοντος στην Πτολεμαΐδα, 1ο χλμ. 

Πτολεμαΐδας  - Κοζάνης.  

 

VII. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος και απαραίτητα να 

φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και την ένδειξη 

Προσφορά σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

του έργου «Υποστήριξη του Κέντρου Περιβάλλοντος στην διαχείριση του διασυνοριακού 

έργου  Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, 

policies and tools - SAVE-WATER» και να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της 

παρούσας Πρόσκλησης, περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους τρεις (3) 

υποφακέλους με τους κατωτέρω τίτλους:  

• «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  

• «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

• «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Α. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,  ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος. 

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου πρέπει να περιέχει τα εξής: 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

α) έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
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β) δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως 

αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

γ) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. 

2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης ή προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια 

φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού, νομικού προσώπου ή προσκόμιση βεβαίωσης 

από αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός 

δραστηριοτήτων ή προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να 

αναφέρεται το επάγγελμά τους. 

3. Λοιπά δικαιολογητικά  

Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από τα οποία 

προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση 

των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και 

οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση 

ή κοινοπραξία. Συγκεκριμένα απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες: 

• Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η 

σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού  

• Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να 

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: 

• Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού  

• Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 
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Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες: 

• Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού 

• Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται:  

i) Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και 

ii) Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί. 

 

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ υποβάλλεται:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(O.E. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Β. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος. 

Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει τα εξής: 

α) Βεβαιώσεις σχετικά με την απαιτούμενη εμπειρία βάσει του άρθρου VI και 

συγκεκριμένα  

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου VI οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Ως αποδεικτικά συναφούς εμπειρίας:  

i) Κατάλογο έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο έργα συναφή με την 

παρούσα, τα οποία καλύπτουν τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας που τίθενται στο 

άρθρο VI και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων 

αναδόχων. Στον Κατάλογο Έργων, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο τίτλος 

του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή της αντίστοιχης σύμβασης, το αντικείμενο των εργασιών του, 
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η περίοδος υλοποίησης και τέλος τα έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Α/Α  Τίτλος 

έργου 

Αναθέτουσα 

Αρχή 

Αντικείμενο 

εργασιών 

Περίοδος 

υλοποίησης 

Έγγραφα 

τεκμηρίωσης 

1      

2      

3      

 

ii) Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ 

του πρωτοτύπου βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή/και αντίγραφα συμβάσεων ή/και εξοφλητικά 

τιμολόγια ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή/και ότι άλλα δικαιολογητικά κρίνει ο 

υποψήφιος ότι τεκμηριώνουν την επαγγελματική του ικανότητα.  

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο 

Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει). 

 

Ως αποδεικτικά κριτηρίων ομάδας έργου:  

i) Πίνακα των στελεχών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

Α/Α  Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση 

Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην 

Ομάδα έργου 

1    

 

ii) Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα 

από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του 

βιογραφικού σημειώματος τους (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). Από τα αναλυτικά 

βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 

πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του 

σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει από τον ρόλο που κατέχει στην 
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Ομάδα Έργου (Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση αποδεικτικών 

στοιχείων για την εξακρίβωση της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου). 

iii) Τίτλους σπουδών και πιστοποιήσεων (απλές φωτοτυπίες).  

 

β) Περιγραφή του Σχεδιασμού, της μεθοδολογίας και των μέσων οργάνωσης και 

υλοποίησης του έργου καθώς και του περιεχομένου των παραδοτέων (Προκειμένου να 

βαθμολογηθεί η Τεχνική Προσφορά βάσει του Άρθρου VIII της πρόσκλησης) . 

 

Γ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος πρέπει είναι σφραγισμένος.  

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά 

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική 

επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, 

επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του 

διαγωνιζόμενου. Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το 

έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την 

προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές 

δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου 

ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του 

έργου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών 

προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το 

αποδεκτό ή μη της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς. 
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

(Προσφορά που το συνολικό της τίμημα ή το τίμημα ανά παραδοτέο υπερβαίνει τον 

συνολικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό ανά παραδοτέο απορρίπτεται) 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, δ/νση, τηλ., email): 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

α/α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Περιγραφή  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ * 

Τιμή 
Μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

Σύνολο 
τιμής με 
ΦΠΑ (€) 

Προϋπολογισμός 
(πρόσκλησης) 

χωρίς ΦΠΑ (€)* 

Α.  

Del 1.5.2 Project 
Meetings 

1η Διαχειριστική συνάντηση 
στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου. 
   750,00€ 

2η Διαχειριστική συνάντηση 
στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου. 
   750,00€ 

3η Διαχειριστική συνάντηση 
στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου. 
   750,00€ 

4η Διαχειριστική συνάντηση 
στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου. 
   750,00€ 

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ    3.000,00€ 

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

Β.  

Del 1.5.3 Project 
Management and 
Progress Reports 

1η Τεχνική και Οικονομική 

Έκθεση αναφοράς  
   1.000,00€ 

2η Τεχνική και Οικονομική 

Έκθεση αναφοράς 
   1.000,00€ 

3η Τεχνική και Οικονομική 

Έκθεση αναφοράς 
   1.000,00€ 

4η Τεχνική και Οικονομική 

Έκθεση αναφοράς 
   1.000,00€ 

5η Τεχνική και Οικονομική 

Έκθεση αναφοράς 
   1.000,00€ 

Τελική Τεχνική και 

Οικονομική Έκθεση 

αναφοράς 

   1.000,00€ 
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Β. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ    6.000,00€ 

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

Γ. 

Del 2.5.1 

Communication plan 

and project's web 

site 

 

1 Σχέδιο Επικοινωνίας του 

έργου (Communication Plan) 
   1.000,00€ 

1 λειτουργική ιστοσελίδα του 

έργου (website) με την 

ολοκλήρωση του έργου 
   1.500,00€ 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ    2.500,00€ 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Α+Β+Γ    11.500,00€ 

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Α+Β+Γ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Α+Β+Γ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

 

 

* οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία με δεδομένα από τους αντίστοιχους 

πίνακες παραδοτέων και κοστολόγησης τους που εμπεριέχονται στην πρόσκληση  

 

 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

 

VIII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών 

κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών 

(άρθρο 86 Ν.4412/2016). Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση τεχνικών προσφορών θα γίνει με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α 

Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και 

υλοποίησης του έργου  

Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα 

αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος 

Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και τις 

μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Η 

πρόταση πρέπει να αναφέρει : 

- τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το 

έργο 

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, 

προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και 

διασφάλισης ποιότητας του έργου 

Σ1 (60%) 

Β 
Πληρότητα και επάρκεια του καθορισμού των 

περιεχομένων των προσφερόμενων παραδοτέων 
Σ2 (40%) 

 

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: 

ΣΤΠ = 0,60* Α+ 0,40 * Β  

όπου:  

ΣΤΠ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων 

του κάθε συντελεστή βαρύτητας επί το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως 

περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης 

κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις 

περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 

θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Κέντρου Περιβάλλοντος. Η 
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διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για την επιλογή αναδόχου περιλαμβάνει τα 

παρακάτω στάδια:  

α. Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, που πραγματοποιείται από 

την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.  

β. Διαδικασία αξιολόγησης “Τεχνικής προσφοράς” από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και τον έλεγχο των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής, ο υποφάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” αποσφραγίζεται από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία εξετάζει σε κλειστή συνεδρία τα στοιχεία του 

φακέλου και κατόπιν συντάσσει σχετικό Πρακτικό. Η Τεχνική Προσφορά του κάθε 

συμμετέχοντος αφού λάβει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.) 

αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), που είναι η σχετική 

βαθμολογία του ως προς την αξιολογησθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται 

από τον τύπο:  

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10  

όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο 

προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). Επικρατέστερος 

υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.)  

ΤΒΣΠ = (0,15 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,85 Χ Τ.Β.Τ.Π.)  

όπου Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά 

Προσφέροντος) x10. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αξιολόγησης των Οικονομικών 

Προσφορών και την ολοκλήρωση της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης των 

προφορών, θα εκδοθεί πρακτικό της Επιτροπή Διαγωνισμού για την έγκριση του 

πρακτικού, που θα αφορά στην ανάθεση του έργου στον υποψήφιο που υπέβαλε την 
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πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

 

IΧ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 

όπως προβλέπεται στο άρθρο VII της παρούσας αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή με 

εταιρία ταχυμεταφορών (courier), στα γραφεία του ΚΕ.ΠΕ., 1ο χλμ Πτολεμαΐδας - 

Κοζάνης, ΤΚ 50200 Πτολεμαΐδα.  

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στους παρακάτω συνδέσμους (Άρθρο Χ) και λήγει 

εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο 

τηλέφωνο 2463053666 και στο e-mail: info@kepekozani.gr τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες (09:00-14:00).  

Οι προσφορές που υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα Γραφεία του ΚΕ.ΠΕ, θα γίνονται 

δεκτές στις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 και μέχρι ώρα 14.00. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 06/12/2018 και ώρα 14:00 

(ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία).  

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς με ταχυδρομείο ή courier το 

εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία παράδοσης στην υπηρεσία.  

 

Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας 

δεν εξετάζονται.  

 

X. ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί: 

• στην Διαύγεια:  https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm,  

• στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος  http://www.kepekozani.gr,  

• στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr    

ΑΔΑ: ΩΞ2ΤΟΡΜΙ-Θ3Φ
18PROC004096141 2018-11-29



 

 
 

22 

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία https://greece-

albania.eu/  
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