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ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: 

Ανάκεςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ζργου με 

τίτλο:«Intelligent Cross Border Accelerator» και ακρωνφμιο “iCBA” ςτα πλαίςια 

του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” 

» 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 47.500,00€ MH ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡA 

 

Tο ζργο ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ ςε ποςοςτό 85% και από 

Εθνικοφσ Πόρουσ ςε ποςοςτό 15% 
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ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ 

Ανάθεζη ςπηπεζιών ςποζηήπιξηρ για ηην ςλοποίηζη ηων δπάζεων 

ηος έπγος με ηίηλο«Intelligent Cross Border Accelerator» και 

ακπωνύμιο “iCBA” ζηα πλαίζια ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ 

Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” 
 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ Ζδρα Ανακζτουςασ Αρχισ 

ΤΥΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανοικτόσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 

47.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΓΟΥ 

Σο Ζργο χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ 

Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, κατά 85% από το Ευρωπαϊκό 

Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Σ.Π.Α.) και κατά 15% από Εκνικοφσ 

Πόρουσ. 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του ζργου «iCBA» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Δευτζρα 29/7/2019  και ϊρα 11.00 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ΒΕΡΕ Τεχνόπολθσ, Κτιριο Γ2, TK: 55535 

Ρυλαία – Θεςςαλονίκθ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Δευτζρα 29/7/2019  και ϊρα 11.10 
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OΦορζασ Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθν από 7.11.2017 Πρακτικό Δ) του Φορζα Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ 

Α.Ε. περί ζγκριςθσ του Κανονιςμοφ Προμθκειϊν του φορζα. 

2. Σθν υπ. αρ. 300488/ΤΔ1244 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ με 

τίτλο «φςτθμα Διαχείριςθσ και ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «Ευρωπαϊκι 

Εδαφικι ςυνεργαςία» (ΦΕΚ 1099/19-04-2016 τεφχοσ Β’)  

3. Σο Εγχειρίδιο Τλοποίθςθσ του Προγράμματοσ INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme 

CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (Program and Project Implementation Manual) 

4. Σισ οδθγίεσ προσ τουσ Ζλλθνεσ Εταίρουσ από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Προγραμμάτων του 

τόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία» 

5. Σθν από 4.7.2018 κοινοποίθςθ προσ τον επικεφαλισ εταίρο απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ 

Παρακολοφκθςθσ του Προγράμματοσ, με τθν οποία  το ζργο iCBA εγκρίκθκε προσ χρθματοδότθςθ 

και υλοποίθςθ 

6. Σθν από 2.11.2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ 

Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. περί ζγκριςθσ τθσ ςυμμετοχισ του φορζα ςτο εν λόγω ζργο. 

7. Σθν από 11.2.2019 ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ (subsidycontract) μεταξφ του Επικεφαλισ εταίρου και 

τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τουσ Προγράμματοσ INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 για το ζργο «iCBA»  

8. Σθν από 12/11/2018 Πρακτικό Δ  του Φορζα Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ 

Α.Ε. περί οριςμοφ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του ζργου «iCBA» 

9. Σθν από 12/11/2018 Πρακτικό Δ του Φορζα Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ 

Α.Ε. περί οριςμοφ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Παραδοτζων του ζργου «iCBA» 

10. Σθν υπϋαρικμ. 1 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του Φορζα 

Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. περί δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ του 

παρόντοσ διαγωνιςμοφ 
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ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ 

 

Ανοικτό υνοπτικό Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά για τθν «Ανάκεςθ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ζργου με 

τίτλο: ««Intelligent Cross Border Accelerator» και ακπωνύμιο “iCBA” ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ 

Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ςαράντα επτά χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (47.500,00€) 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ κατά 85% και από 

Εκνικοφσ Πόρουσ κατά 15%. 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το αντικείμενο του ζργου και τα ςχετικά παραδοτζα περιλαμβάνονται ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

Για περαιτζρω διευκρινίςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο ςτζλεχοσ του Φορζα 

Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. κα Κανάκθ τζλλα, Σθλζφωνο: 2310365120 Fax: 

2310365121, email: kanaki@technopolis.gr  

Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν προςφορζσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ, που κα λάβει χϊρα ςτθν προαναφερόμενθ θμζρα και ϊρα ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ 

και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν το φάκελο προςφοράσ τουσ, κατακζτοντάσ τον αυτοπροςϊπωσ 

ι με εξουςιοδοτθμζνο (με απλι εξουςιοδότθςθ) αντιπρόςωπό τουσ, ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ και 

Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.(ΒΕΠΕ Σεχνόπολθσ, Κτιριο Γ2, TK: 55535 Πυλαία -Θεςςαλονίκθ) ι 

αποςτζλλοντάσ τον ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι Courier ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ. 

Προςφορζσ που παραλαμβάνονται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και 

επιςτρζφονται. 

Κριτιριο αξιολόγθςθσ: Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ - τιμισ. 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα παραδοτζα, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτθν 

ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.   

Η προκιρυξθ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Σεχνόπολθσ 

Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (http://www.technopolis.gr)  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να  ηθτιςουν τθν πλιρθ προκιρυξθ με τα παραρτιματα από τον Φορζα 

Σεχνόπολθ και τθν κ. Κανάκθ ςτο τθλ.: 2310365120 ι email: kanaki@technopolis.gr 
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ΑΘΟ 1. ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 
 

O«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» ιδρφκθκε το 

2008 με τον διακριτικό τίτλο  «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» και αποτελεί φορζα μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα.  

Βαςικά κακικοντα του φορζα είναι θ  Διοίκθςθ και Διαχείριςθ τθσ Β.Ε.ΠΕ (Βιομθχανικι & Επιχειρθματικι 

Περιοχι) Σεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ. τον ςκοπό αυτό περιλαμβάνεται κάκε πράξθ που αποβλζπει ςτθ 

διοίκθςθ και διαχείριςθ τθσ Β.Ε.ΠΕ. Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ, ςτθν ανάπτυξθ και εφρυκμθ λειτουργία του 

πάρκου κακϊσ και θ βελτίωςθ, από κάκε άποψθ, τθσ Β.Ε.ΠΕ. Σεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ και των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τισ εγκατεςτθμζνεσ επιχειριςεισ. 

Σο πάρκο ξεκίνθςε  με τθν  πρωτοβουλία του υνδζςμου Επιχειριςεων Πλθροφορικισ Βορείου Ελλάδοσ 

(ΕΠΒΕ) με τθν ςυμμετοχι επιχειριςεων Πλθροφορικισ και Τψθλισ Σεχνολογίασ από όλθ τθν Ελλάδα, τθσ 

Αμερικανικι Γεωργικι ςχολι και αρκετοφσ ιδιϊτεσ που ενδιαφζρονται για επενδφςεισ ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. Αρχικόσ ςκοπόσ  τουσ  ιταν θ ίδρυςθ του πρϊτου Πάρκου Επιχειριςεων Τψθλισ Σεχνολογίασ 

ςτθν Ελλάδα τόςο για τθν επίλυςθ μερικϊν από τα προβλιματα των εταιρειϊν του κλάδου, όπωσ οι 

ςτεγαςτικζσ τουσ ανάγκεσ. Σαυτόχρονα τουσ απαςχολοφςε  θ δθμιουργία ενόσ πλζγματοσ ςφγχρονων 

υποδομϊν και επενδυτικϊν ευκαιριϊν, το οποίο κα αποτελζςει πνεφμονα ανάπτυξθσ τόςο για τθν 

Θεςςαλονίκθ και τθν Βόρεια Ελλάδα, όςο και για τθν χϊρα γενικότερα. 

ιμερα, ο αρχικόσ ςτόχοσ τθσ εταιρείασ ζχει επιτευχκεί,  λειτουργεί το πρϊτο Πάρκο  Επιχειριςεων Τψθλισ 

Σεχνολογίασ ςτθν Ελλάδα, αποτζλεςμα ενόσ επενδυτικοφ ςχεδίου άνω των 12,5 εκ. Ευρϊ. Επόμενοσ ςτόχοσ 

τθσ εταιρείασ είναι θ αξιοποίθςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ εμπειρίασ για τθν ενίςχυςθ του πάρκου με 

ςθμαντικζσ νζεσ  εταιρίεσ και τθ δθμιουργία ενόσ δικτφου Σεχνοπόλεων – Θερμοκοιτίδων ςε άλλεσ περιοχζσ 

τθσ χϊρασ μασ. 
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ΑΘΟ 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Α. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν: 

α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

β) οι ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά 

γ) οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ, που ζχουν 

υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία 

κυρϊκθκε με τον Ν. 2513/1997,  

που ζχουν αντικείμενο ςυναφζσ με το υπό δθμοπράτθςθ ζργο και πλθροφν τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει πλθροφν τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (κριτιρια επαγγελματικισ 

ικανότθτασ και οικονομικισ επάρκειασ) κατά τα παρακάτω οριηόμενα ςτο άρκρο 3.  

τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ προςϊπων ι Κοινοπραξίασ ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 Με τθν υποβολι τθσ Προςφοράσ, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. ε περίπτωςθ κατακφρωςθσ - ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ ςτθν Ζνωςθ, 

θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί, μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ. 

 Οι Ενϊςεισ δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν 

Πρόταςθ. Τποχρεοφνται, όμωσ, να το πράξουν, ςε περίπτωςθ ανάδειξισ τουσ ωσ Αναδόχου, πριν 

από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, εάν και εφόςον αυτό τουσ ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Σα μζλθ τθσ Ζνωςθσ προςϊπων ι κοινοπραξίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, αρκεί να 

διακζτουν ακροιςτικά τθν απαιτοφμενθ εμπειρία και τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μια 

προςφορζσ με τθν ιδιότθτα του Τποψθφίου Αναδόχου, Μζλουσ υποψιφιασ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ, 

Τπεργολάβου, υμβοφλου ι Μζλουσ τθσ Ομάδασ ζργου Τποψθφίου. 

Η ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ ςφμφωνα με τα 

παραπάνω, ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό όλων των προςφορϊν των υποψθφίων, για τουσ οποίουσ 

διαπιςτϊνεται τζτοια ςυμμετοχι. 

Ο όροσ "Ανάδοχοσ" αφορά όλεσ τισ προαναφερκείςεσ ςτα παραπάνω ςθμεία (α) (β) και (γ) κατθγορίεσ. 

Β. Αποκλείονται από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ: 

α) εισ βάροσ των οποίων υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

i. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

ii. δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  
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iii. απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

iv. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 

θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 

αυτισ,  

v. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

vi. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ 

υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. τισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον 

Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ. 

β) Βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι πτωχευτικό 

ςυμβιβαςμό ι ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ από τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ, 

γ) Κινικθκε εναντίον τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, ι ζκδοςθσ απόφαςθσ 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ι οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ διαδικαςία 

προβλεπόμενθ από τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ, 

δ) Καταδικάςκθκαν με δικαςτικι απόφαςθ με ιςχφ δεδικαςμζνου για αδίκθμα που αφορά τθν 

επαγγελματικι διαγωγι τουσ, 

ε) Ζχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιςτωκεί με οποιοδιποτε μζςο από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, 

ςτ) Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκαταςτθμζνοι ι ςφμφωνα με τθ ελλθνικι 

νομοκεςία, 

η) Δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του τισ ςχετικζσ με τθν πλθρωμι των φόρων και τελϊν ςφμφωνα 

με τθν ελλθνικι νομοκεςία, 
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θ)ζχουν κρικεί ζνοχοι υποβολισ ψευδοφσ δθλϊςεωσ ι παραλείψεωσ υποβολισ των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του παρόντοσ κεφαλαίου, 

κ) Για τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ, εάν ζχουν προβεί ςε ίδιεσ ι αντίςτοιχεσ πράξεισ ι 

παραλείψεισ, ζχουν υποπζςει ςτα ίδια ι αντίςτοιχα παραπτϊματα ι ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 

παραπάνω κυρϊςεισ, ςφμφωνα με τισ κατά περίπτωςθ εφαρμοηόμενεσ για αυτά νομοκετικζσ και 

κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

 

ΑΘΟ 3. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Κάκε Προςφζρων κα πρζπει να πλθροί και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω 

Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, ςυμπεριλαμβάνοντασ τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά 

ςτο φάκελο των Δικαιολογθτικϊν: 

3.1 Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι Ικανότθτα 

3.1.1 

Να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2016, 

2015) μεγαλφτερο από το 150% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. ε περίπτωςθ που 

ο Τποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν 

χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα 

πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 150% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ). 

 

Ο Τποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Προςφορά του, εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, τα 

ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

- ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ, ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων, 

υποχρεοφται να υποβάλει εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τισ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων. 

- ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ, δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ οικονομικϊν 

καταςτάςεων, υποχρεοφται να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 (δεν απαιτείται 

κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ), περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν κατά 

τθν διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων.  

- Αν ο Τποψιφιοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) 

διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του και για τθν ςτάκμιςθ του μζςου όρου 

του κφκλου εργαςιϊν κα λαμβάνεται υπόψθ ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν του προσ τα ζτθ 

των διαχειριςτικϊν χριςεϊν του.  

3.2 Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα 

3.2.1 Ο Τποψιφιοσ πρζπει να αποδείξει ότι διακζτει επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία για 
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τθν υλοποίθςθ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

υγκεκριμζνα, κα πρζπει να διακζτει τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτα κατωτζρω κεματικά 

αντικείμενα: 

i. Προϊκθςθ Επιχειρθματικότθτασ 

ii. Τποςτιριξθ Επιχειριςεων 

iii. Τποςτιριξθ ςε κζματα υμβουλευτικισ, Κακοδιγθςθσ Νζων Επιχειρθματιϊν και 

Επιχειρθματικϊν χεδίων -  ζργων ςτο πλαίςιο ζργων ευρωπαϊκισ εδαφικισ 

ςυνεργαςίασ 

 

Προσ τεκμθρίωςθ τθσ ανωτζρω εμπειρίασ 

α) κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τα τελευταία πζντε (5) ζτθ 

τουλάχιςτον τρία (3) ςυγχρθματοδοτοφμενα/παρόμοια ζργα (ςυμβάςεισ)ι εδαφικισ 

ςυνεργαςίασ με αντικείμενο τεχνικισ υποςτιριξθσ/project management ι/και ςυμβουλευτικισ 

ι/και  κακοδιγθςθσ ι/και εκπόνθςθσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων. 

β) θ ςυνολικι ςυμβατικι αξία των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, ςυμβουλευτικισ, 

κακοδιγθςθσ επιχειριςεων, και εκπόνθςθσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων κατά τα τελευταία πζντε 

(5) ζτθ, πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με τον προχπολογιςμό του υπό ανάκεςθ ζργου. 

 

 

 Ο Τποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τισ ανωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Προςφορά του, εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, τα 

ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

χετικζσ Βεβαιϊςεισ ι Πρωτόκολλα Οριςτικισ Παραλαβισ Ζργου/Τποζργου, τα οποία ζχουν 

εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν εκάςτοτε Ανακζτουςα Αρχι ι ςυμβάςεισ ςυνοδευόμενεσ από τα 

αντίςτοιχα τιμολόγια. 

3.2.2 Ο Τποψιφιοσ πρζπει να αποδείξει ότι διακζτει κατάλλθλθ ομάδα ζργου για τθν άρτια και 

εμπρόκεςμθ υλοποίθςθ του ζργου. υγκεκριμζνα, θ ομάδα ζργου κα πρζπει να αποτελείται κατ’ 

ελάχιςτον από: 

i. Ζναν Τπεφκυνο Ζργου, με μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων, 

(μζλοσ  του  οικονομικοφ επιμελθτθρίου) κάτοχο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθ Διοίκθςθ 

Επιχειριςεων ι ςτα Οικονομικά, με τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςτθν παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, κάτοχο πτυχίου μελετθτι κατθγορίασ 3 (Μελζτεσ 

Οικονομικζσ) τουλάχιςτον Β' τάξθσ, με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, με 

ςυμμετοχι ςε τουλάχιςτον τρία (3) αντίςτοιχα ζργα εδαφικισ ςυνεργαςίασ, τθν 

τελευταία πενταετία 

ii. Ζναν Αναπλθρωτι Τπεφκυνο Ζργου, Οικονομολόγο ι Μθχανικό, ο οποίοσ να διακζτει 

μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν, και τουλάχιςτον διετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και 

υλοποίθςθ ζργων ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ και ςυμβουλευτικισ 
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επιχειριςεων/οργανιςμϊν, με ςυμμετοχι ςε τουλάχιςτον τρία (3) αντίςτοιχα ζργα 

εδαφικισ ςυνεργαςίασ, τθν τελευταία πενταετία 

iii. Ζνα μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου, TE ι ΠΕ  Μθχανικό  ι ΣΕ ι ΠΕ Οικονομολόγο, με 

τουλάχιςτον 10-ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία, και τουλάχιςτον 3ετι εμπειρία ςτθ 

διαχείριςθ και υλοποίθςθ ζργων χρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και 

ςυμμετοχι ςε τουλάχιςτον ζνα παρόμοιο με το υπό ανάκεςθ ζργο, τθν τελευταία 

πενταετία.  

iv. Ζνα μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου, Πτυχιοφχο (ΠΕ) ι (ΣΕ), με  εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και 

υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ ζργου ευρωπαϊκισ εδαφικισ ςυνεργαςίασ, τθν τελευταία 

πενταετία. 

 

 Ο Τποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τισ  ανωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Προςφορά του, εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, τα 

ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 Βιογραφικά ςθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου 

 Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου (δεν απαιτείται θεώρηση τοσ γνήσιοσ 

της σπογραυής) ςτισ οποίεσ κα αναφζρεται ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των γενικϊν και 

ειδικϊν όρων του διαγωνιςμοφ, ότι τα ςτοιχεία του βιογραφικοφ τουσ ςθμειϊματοσ 

είναι ακριβι και αλθκι και ότι δεςμεφονται να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

3.2.3 Ο Τποψιφιοσ, πρζπει να αποδείξει ότι διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να 

αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

Ειδικότερα, ο Τποψιφιοσ πρζπει να διακζτει φςτθμα κατά ISO 9001 ςτο αντικείμενο του 

παρόντοσ ζργου. 

 Ο Τποψιφιοσ οφείλει να αποδείξει τισ  ανωτζρω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Προςφορά του, εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, τα 

ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

- Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το 

απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα (οργανόγραμμα) και τθ δυνατότθτα παραγωγισ 

του ηθτοφμενου Ζργου και ζγκαιρθσ ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ αυτοφ 

-  φςτθμα υλοποιθμζνο ςε ιςχφ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ISO 9001 με πεδίο 

εφαρμογισ τισ υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Διοίκθςθσ ι Οργάνωςθσ Επιχειριςεων/Οργανιςμϊν 

ι/και υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ και Τλοποίθςθσ 

υγχρθματοδοτοφμενων/Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων 

 

 

ΑΘΟ 4. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
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4.1. Οι προςφορζσ κα πρζπει: 

Α) Να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τουσ τεχνικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν 

προςφορά και μποροφν να υποβλθκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

Β) Να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ, ςβθςίματα, διαγραφζσ, 

προςκικεσ, κλπ. ε περίπτωςθ που υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ κλπ, κα πρζπει να είναι 

μονογραμμζνεσ από τον διαγωνιηόμενο, θ δε αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ/Αξιολόγθςθσ του 

διαγωνιςμοφ, κατά τον ζλεγχο, τισ μονογράφει και επιβεβαιϊνει ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ 

τθσ προςφοράσ. Η προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν 

αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ. 

Γ) Να αφοροφν το ςφνολο και όχι μζροσ του ζργου. Προςφορά για μζροσ του φυςικοφ αντικειμζνου, που 

ορίηει θ Προκιρυξθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Δ) Να υποβλθκοφν ςε ζνα (1)  φάκελο θ κάκε μία, που κα τεκοφν ςτον ίδιο ςφραγιςμζνο φάκελο 

προςφοράσ. Η κάκε προςφορά  πρζπει να μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα του από τον υποψιφιο.  

4.2. Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν ΕΠΩΝΤΜΙΑ και τθ ΔΙΕΤΘΤΝΗ του 

Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ» 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με 

τίτλο:«Intelligent Cross Border Accelerator» και ακπωνύμιο “iCBA” στα πλαίσια του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: Φορζασ Διαχείριςθσ και Διοίκθςθσ Τεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 29/07/2019 

 

4.3. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

Α. Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίοσ να περιλαμβάνει: 

1. Ζγγραφο υποβολισ προςφοράσ, με τθ μορφι επιςτολισ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία κα 

υπογράφεται από τον προςφζροντα (ςτθν περίπτωςθ των νομικϊν προςϊπων από το νόμιμο εκπρόςωπο). 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ, κα αναφζρονται τα φυςικά ι / και νομικά πρόςωπα που απαρτίηουν τον 

προςφζροντα και θ αίτθςθ κα υπογράφεται από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ. Σο ζγγραφο κα 

βρίςκεται ζξω από τον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ, προκειμζνου να αναγραφεί ο αρικμόσ ειςερχομζνου 

πρωτοκόλλου τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Επίςθσ, ςε αυτό το ζγγραφο πρζπει να αναγράφεται θ 

χρονικι ιςχφσ τθσ προςφοράσ. 

2. Αντίγραφο πρακτικοφ ι απόφαςθσ του αρμόδιου Διοικθτικοφ Οργάνου του Νομικοφ Προςϊπου με το 

οποίο εγκρίνεται θ υποβολι προςφοράσ/ων ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ. 

3. Τα δικαιολογθτικά ςφςταςθσ και νομιμοποίθςθσ του ςυμμετζχοντοσ. Για τα νομικά πρόςωπα απαιτείται 

καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου ι πιςτοποιθτικό ΓΕ.ΜΗ., ι άλλο ζγγραφο, που να αποδεικνφει τθ 

ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου και τυχόν τροποποιιςεισ του, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ, 

όπου προβλζπονται. Επίςθσ απαιτείται πρακτικό Διοικθτικοφ υμβουλίου ι πιςτοποιθτικό ΓΕ.ΜΗ., ι άλλο 

ζγγραφο, από το οποίο να προκφπτουν τα πρόςωπα, που νόμιμα δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο. 

4. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, του κατά 

περίπτωςθ νόμιμου εκπροςϊπου του υποβάλλοντοσ τθν προςφορά, ςτθν οποία: 
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i) Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ. 

ii) Να αναφζρεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ: 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του. 

 ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, το φυςικό πρόςωπο και για νομικά πρόςωπα ο/οι νόμιμοσ/οι 

εκπρόςωποσ/οι του νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν 

άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, 

δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων). Ειδικότερα,  για τισ 

εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), τισ προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τισ ιδιωτικζσ 

κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ (ΙΚΕ), θ ςχετικι διλωςθ αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. τισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ ςχετικι διλωςθ αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα 

φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ 

νομικϊν προςϊπων, θ ςχετικι διλωςθ αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι 

διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί 

εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. Επίςθσ, δεν τελεί υπό κακεςτϊσ 

επιτιρθςθσ και δεν υπόκειται ςε τυχόν άλλουσ νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. 

 Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που αφορά τθν 

επαγγελματικι του διαγωγι 

iii) Να αναφζρεται ότι ο υποβάλλων αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν, από τα οποία κα προκφπτουν τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν 

προαναφερόμενθ Τπεφκυνθ Διλωςθ, κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, ότι αποδζχεται πλιρωσ και 

ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ 

του, ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του 

διαγωνιςμοφ. 

5. Όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία προςδιορίηονται ςτο Άρκρο 3 τθσ παροφςθσ (Ελάχιςτεσ 

Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ) 

Σα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα μζςα ςτον Φάκελο με τθ ςειρά που ηθτοφνται. 

 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερομζνου, θ 

οποία γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ 

αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. ε χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται να 

αντικαταςτακεί αυτι από Τπεφκυνθ Διλωςθ. 

Όπου απαιτείται Τπεφκυνθ Διλωςθ: α) νοείται για τουσ μεν θμεδαποφσ Τπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με 

τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του φυςικοφ 

προςϊπου και για τουσ δε αλλοδαποφσ, κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ, το οποίο κα ςυνοδεφεται 

από επίςθμθ μετάφραςθ του ςτα Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του ΚΠολΔ και του Κϊδικα 

περί Δικθγόρων, και β) αυτι φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ 

τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του 

γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ. 
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Οι ενϊςεισ / κοινοπραξίεσ κα πρζπει να κατακζςουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά του παρόντοσ άρκρου 

κατά περίπτωςθ κακϊσ και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ:  

α) Πρακτικό Απόφαςθσ του διοικοφντοσ το νομικό πρόςωπο οργάνου, με το οποίο:  

1. εγκρίνεται θ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό  

2. εγκρίνεται θ ςφμπραξθ με τισ λοιπζσ εταιρείεσ, μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ, οι οποίεσ πρζπει να 

αναφζρονται ονομαςτικά  

3. ορίηεται κοινόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ για το διαγωνιςμό  

4. ορίηεται αντίκλθτοσ τθσ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ με πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ και επικοινωνίασ  

5. ορίηεται το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ ςτο ζργο  

6. ορίηεται ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρο ζκαςτο 

από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

7. ορίηεται ότι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα 

για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ  

β) υμφωνθτικό ςυνεργαςίασ των ςυμμετεχόντων με το οποίο ορίηεται :  

 το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ ςτο ζργο,  

 ότι αναλαμβάνουν αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον τθν ευκφνθ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο 

Διαγωνιςμό και τθν ευκφνθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ, εφόςον τουσ ανατεκεί  

 τον κοινό νόμιμο εκπρόςωπο τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ για το διαγωνιςμό,  

 τον αντίκλθτο τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ με πλιρθ ςτοιχεία ταυτότθτασ και επικοινωνίασ.  

 

Β. Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ανωτζρω ζργου, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 

Σονίηεται ότι ςτα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να 

εμφανίηονται τιμζσ. Συχόν εμφάνιςθ τιμϊν επιφζρει αποκλειςμό τθσ προςφοράσ. 

 

Γ. Φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», που κα αναγράφει τθν προςφερόμενθ τιμι για 

κάκε ζνα από τα Παραδοτζα του ζργου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. θμειϊνεται ότι θ 

προςφερόμενθ τιμι για το κάκε ζνα από τα αντικείμενα του ζργου δεν κα πρζπει να ξεπερνά τον ςχετικό 

επιμζρουσ προχπολογιςμό, όπωσ αυτόσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα Β’. 

Επιπλζον, κα πρζπει να καταγράφεται θ προςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο του ζργου. θμειϊνεται ότι το 

ποςό που κα λθφκεί υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ κάκε προςφοράσ είναι θ ςυνολικι τιμι. 

 

Οι φάκελοι δικαιολογθτικϊν, τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα είναι ςφραγιςμζνοι και κα φζρουν 

τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

 

4.4 Η ζνωςθ / κοινοπραξία προςϊπων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλα τα μζλθ τθσ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. τθν 

προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ 

τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

4.5 Επιπρόςκετα, εφόςον οι υποψιφιοι ανάδοχοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, 

υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά απλι εξουςιοδότθςθ εκπροςϊπθςθσ. 
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4.6 Προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτον Ανάδοχο με οποιοδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα 

επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, κάκε διευκρίνθςθ ι απόκρουςθ όρου διακιρυξθσ. Διευκρινίςεισ δίνονται 

από τουσ υποβάλλοντεσ προςφορά μόνον όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια επιτροπι (Επιτροπι Διενζργειασ 

/ Αξιολόγθςθσ). 

4.7 Από τισ διευκρινίςεισ που δίνονται, λαμβάνονται υπόψθ μόνον εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία 

που ηθτικθκαν. 

4.8 Η προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ. τθν τιμι περιλαμβάνονται τυχόν κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του 

ζργου, με τρόπο που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ. Οι τιμζσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον 

προμθκευτι μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. 

4.9 Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι, πζραν 

του αντιτίμου που ζχει κακοριςτεί, βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του. 

4.10 Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για ενενιντα (90) θμζρεσ. Η ζναρξθ 

προκεςμίασ αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ 

μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Η ιςχφσ τθσ 

προςφοράσ μπορεί να παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τον Ανάδοχο, το αργότερο μία εβδομάδα πριν τθ 

λιξθ τθσ. 

4.11 Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

ΑΘΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

5.1. Διαδικαςία Αποςφράγιςησ – Αξιολόγηςησ Προςφορών  
Η διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από ειδικι 3μελι επιτροπι, τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, που κα οριςτεί από το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αφοφ αξιολογιςει τισ προςφορζσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, ειςθγείται ςχετικά ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ λαμβάνει τθν απόφαςθ επιλογισ του αναδόχου.  

 

Η διαδικαςία ελζγχου δικαιολογθτικϊν – αξιολόγθςθσ προςφορϊν πραγματοποιείται ςε τρία ςτάδια: 

τάδιο 1:  Αποςφράγιςθ  και  ζλεγχοσ  κυρίωσ  Φακζλου  Προςφοράσ  - Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ 

φακζλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 

τάδιο 2:  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ φακζλου «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

τάδιο 3:  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - Σελικι βακμολόγθςθ 

- επιλογι αναδόχου 

το πρϊτο ςτάδιο θ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο ειςθγείται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τθν αποδοχι ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ των προςφορϊν. Η απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με τθλεομοιοτυπία (fax). 

το δεφτερο ςτάδιο θ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο ειςθγείται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων ςτο ςτάδιο αυτό. Η 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με τθλεομοιοτυπία (fax). 
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το τρίτο ςτάδιο θ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο ειςθγείται ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι τθν ανάκεςθ του ζργου ςτον προςφζροντα με τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. Η 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ με τθλεομοιοτυπία (fax). 

 

Σα ςτάδια ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχουν, αναλυτικότερα, ωσ εξισ: 

 

5.1.1 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΡΟΣΦΟΑΣ – ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Η αποςφράγιςθ των κυρίωσ φακζλων των προςφορϊν γίνεται ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ τθσ Αρμόδιασ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, τθν καταλθκτικι  θμερομθνία  υποβολισ  προςφορϊν,  δθλαδι τθν 8/5/2019, ϊρα 

Ελλάδοσ 10.00 ςτθν οποία μποροφν να παρίςτανται όλοι όςοι ζχουν υποβάλει προςφορά, αυτοπροςϊπωσ 

ι δια του νομίμου εκπροςϊπου τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 

Η αποςφράγιςθ ολοκλθρϊνεται τθν ίδια θμζρα και αν δεν επαρκζςει ο χρόνοσ ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ 

Αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με τθν εξισ διαδικαςία: 

Η Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ των 

προςφορϊν και ελζγχει αν υπάρχουν, ςε κάκε κυρίωσ φάκελο, τρεισ υποφάκελοι με τθν ζνδειξθ 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», τουσ οποίουσ 

αρικμεί με τον ίδιο αρικμό (του κυρίου φακζλου προςφοράσ) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεισ 

υποφάκελοι, ο προςφζρων αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ και οι υποβλθκζντεσ 

υποφάκελοι παραμζνουν κλειςτοί ςτθν Τπθρεςία. 

Κατά τθν ίδια πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, θ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ 

δικαιολογθτικϊν, μονογράφει και καταγράφει ςτο πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε αυτοφσ. 

Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Επιτροπι δεν είναι υποχρεωμζνθ να ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ 

των διαγωνιηόμενων, δθλαδι των προςφορϊν τουσ, προσ τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Η Επιτροπι ελζγχει 

τθν πλθρότθτα του φακζλου και τθν υποβολι ι όχι όλων των δικαιολογθτικϊν. 

τισ επόμενεσ κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ θ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει τα ςτοιχεία των 

φακζλων προβαίνοντασ ςε λεπτομερι ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθσ πλιρωςθσ των 

ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ – κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ οριηόμενα 

ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Η αξιολόγθςθ - ζλεγχοσ εκπλιρωςθσ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και των 

ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, γίνεται μόνο για τισ προςφορζσ που μετά τθ διαδικαςία ελζγχου 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κρικοφν ότι πλθροφν τισ τεκείςεσ προχποκζςεισ. 

Η Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ειςθγείται τον αποκλειςμό από τα επόμενα ςτάδια αξιολόγθςθσ των 

διαγωνιηομζνων που ζχουν υποβάλει ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα ςτοιχεία δεν 

ικανοποιοφν τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Η Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί 

κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινίςεισ από τουσ διαγωνιηομζνουσ επί 

υποβλθκζντων ςτοιχείων. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ ςυντάςςεται πρακτικό με το οποίο θ Αρμόδια Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν αποδοχι ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ των 

προςφορϊν. Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  κοινοποιείται  ςτουσ  ςυμμετζχοντεσ  με τθλεομοιοτυπία 

(fax). Μετά τθν εξζταςθ τυχόν υποβλθκειςϊν ενςτάςεων – προςφυγϊν κατά το πρϊτο ςτάδιο, θ Αρμόδια 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ορίηει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν και 

ενθμερϊνει ςχετικά  με τθλεομοιοτυπία (fax) τουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν αποκλείςκθκαν κατά το ςτάδιο 

αυτό. 

 

5.1.2 ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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Μετά τθν ολοκλιρωςθ του προθγοφμενου ςταδίου, μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ όςων προςφερόντων δεν 

αποκλείςκθκαν κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, θ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει ςε ανοικτι 

ςυνεδρίαςθ τουσ φακζλουσ τεχνικισ προςφοράσ αυτϊν και μονογράφει κατά φφλλο τα περιεχόμενα τουσ. 

ε επόμενεσ ςυνεχόμενεσ κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ακολουκεί θ 

αξιολόγθςθ των  προςφορϊν ςφμφωνα με τα κριτιρια και τον τφπο αξιολόγθςθσ που αναλφονται ςτθν 

παροφςα διακιρυξθ.  

Μετά τθν αξιολόγθςθ, κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ αξιολογεί και βακμολογεί κάκε  προςφορά, 

 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που περιγράφεται παρακάτω:  

 

5.1.3.  ΚΙΤΗΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 
 

Σ(K1) 70% 

K1.1 Η κατανόθςθ των τόχων του Ζργου, θ 
ορκότθτα αντίλθψθσ του αντικειμζνου 
και των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ 
από τον οικονομικό φορζα, θ επιτυχισ 
επιςιμανςθ προβλθμάτων κατά τθν 
υλοποίθςθ και θ διαμόρφωςθ 
κατάλλθλων προτάςεων για τθν 
επίλυςθ τουσ. 

35% 

K1.2 Η επαρκισ ανάλυςθ - εξειδίκευςθ τθσ 
καταλλθλότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ τθσ 
μεκοδολογίασ και Οργάνωςθσ 
Τλοποίθςθσ του Ζργου: ορκολογικι 
ανάλυςθ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςε ενότθτεσ εργαςιϊν,  
φάςεισ και παραδοτζα και τεκμθρίωςθ 
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματοσ 
ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 
ζργου 

35% 

Κ2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΖΓΟΥ         

Σ(Κ2) 30% 

Κ2.1 Eπάρκεια Ομάδασ Ζργου.  15% 

Κ2.2 Κατάρτιςθ και αποτελεςματικότθτα τθσ 
οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ Ομάδασ 
Ζργου - ςαφινεια κατανομισ 
αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ 
Ζργου. 

15% 

 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ                                         100% 
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5.1.3.1 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ  υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

Ui = 0,35 x Κ1.1 + 0,35 x Κ1.2 + 0,15 x Κ2.1+ 0,15 x Κ2.2 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα δϊςει τιμι ανά ανκρωπομινα για κάκε υπθρεςία που κα παρζχει. Η τιμι κα 
δίνεται χωρίσ Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ κα αναγράφεται ξεχωριςτά. Η προςφερόμενθ τιμι του οικονομικοφ φορζα 
δεν μπορεί να υπερβαίνει ςε καμιά περίπτωςθ το ποςό του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ υπθρεςίασ. Η 
προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να περιλαμβάνει το ςφνολο των προβλεπόμενων επιβαρφνςεων και 
δαπανϊν του οικονομικοφ φορζα για τθν πλιρθ παροχι τθσ Τπθρεςίασ. Εκ των υςτζρων δεν γίνεται 
αποδεκτι καμία αφξθςθ του τιμιματοσ λόγω δαπανϊν που δεν είχαν προβλεφκεί. 

 

τθ ςυνζχεια, θ Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ οικονομικισ προςφοράσ 

αυτϊν και μονογράφει κατά φφλλο τα περιεχόμενα τουσ. 

 

Συνολικι βακμολόγθςθ προςφορϊν 

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ  είναι 
εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο Βακμό αξιολόγθςθσ Σ (ςφμφωνα με τον κάτωκι τφπο), 
λαμβανομζνων υπόψθ μζχρι (2) δεκαδικϊν ψθφίων: 

Τi =85 x (Ui/ Uamax) + 15 x (ΟΡmin/ ΟΡi) 

Ππου: 

Τi = Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ i (με ςτρογγυλοποίθςθ ςτα δφο δεκαδικά ψθφία)  

Ui = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ i 

Uamax = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ προςφοράσ  

ΟΡmin = Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ  

ΟΡi = Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ προςφοράσ i 

Οι προςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ υνολικισ Βακμολογίασ τουσ. Ανάδοχοσ του Ζργου 

επιλζγεται ο Τποψιφιοσ του οποίου θ Προςφορά λαμβάνει τθ μεγαλφτερθ υνολικι Βακμολογία δθλ. το 

μεγαλφτερο Τi. 
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Προςφορζσ που ζχουν ίςα Τi κεωροφνται ιςοδφναμεσ. τθν περίπτωςθ αυτι οι ιςοδφναμεσ Προςφορζσ 
κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά του ςυνολικοφ βακμοφ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ. Η αξιολόγθςθ των 
προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

 

Οι προςφορζσ που για οποιοδιποτε λόγο κρίκθκαν από τθν Αρμόδια Επιτροπι απορριπτζεσ, κα 

καταχωρθκοφν ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ. 

Η Αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςυντάςςει 

πρακτικό με τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν κατά αφξουςα ςειρά βακμολόγθςθσ το οποίο και 

υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

θμειϊνεται, ότι με απόφαςθ τθσ Αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ όλα τα παραπάνω ςτάδια μποροφν να 

υλοποιθκοφν τθν ίδια μζρα, με τθν παραπάνω ςειρά και να ςυνταχκεί ενιαίο πρακτικό. 

 

Η ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςτάδιο αυτό με αποδεικτικό 

παραλαβισ. 
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ΑΘΟ 6. ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΑΑΛΑΒΗ 

ΕΓΟΥ 
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ / Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ κα 

κατατάξει τισ προςφορζσ ςε υγκριτικό Πίνακα, ανάλογα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των 

ζγκυρων προςφορϊν. Ο υποβάλλων που κα ζχει επιτφχει τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ, βάςει τθσ 

μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ του Άρκρου 5, κα κλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, να κατακζςει εντόσ δζκα 

(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ςτθν Επιτροπι Διενζργειασ & Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 2, 3 και 4, τα οποία 

αποςφραγίηονται και ελζγχονται από αυτιν.  

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ ςφμβαςθ ι να εκπλθρϊςει 

εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του που απορρζει από τθν παροφςα, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Η Παρακολοφκθςθ - Παραλαβι του ζργου κα γίνει από αρμόδια επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

(Προςωρινισ και Οριςτικισ Παραλαβισ). 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 

υνεργαςίασ INTERREG IPA-CBC Ελλάδα - ΠΓΔΜ 2014-2020. 

Για τα κζματα κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου και τισ επιβαλλόμενεσ ςε αυτόν κυρϊςεισ, ζχουν ανάλογθ 

εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

 

 

ΑΘΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΡΟΣΦΥΓΕΣ 
1. Όλεσ οι ενςτάςεισ απευκφνονται ςτθν Επιτροπι Ενςτάςεων, υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν ζδρα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ενςτάςεων, ωσ εξισ: α) κατά τθσ 

προκιρυξθσ, το αργότερο ζωσ επτά (7) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν ι β) κατά πράξεων ι παραλείψεων οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ πράξθσ ι τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. 

2. Με μζριμνα του ενιςτάμενου, θ ζνςταςθ κοινοποιείται, με ποινι απαραδζκτου, εντόσ δφο (2) θμερϊν 

από τθν υποβολι τθσ, ςτον νόμιμο εκπρόςωπο ι τον αντίκλθτο των ςυμμετεχόντων που κίγονται από τθν 

ολικι ι μερικι παραδοχι τθσ. Αποδεικτικό επίδοςθσ τθσ ζνςταςθσ κοινοποιείται από τον ενιςτάμενο προσ 

τθν Επιτροπι Ενςτάςεων.  

3. Επί των ενςτάςεων κατά τθσ προκιρυξθσ αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο το αργότερο δφο (2) θμζρεσ 

πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Εφόςον δεν λθφκεί απόφαςθ εντόσ των ανωτζρω 

προκεςμιϊν, θ ζνςταςθ κεωρείται ότι απορρίφκθκε. Η Επιτροπι Ενςτάςεων δφναται και μετά τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ να δεχκεί εν όλω ι εν μζρει τθν ζνςταςθ ι να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία 

για τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 

Αρμόδια για τυχόν επίλυςθ διαφορϊν, ορίηονται τα Δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ και εφαρμοςτζο το 

ελλθνικό δίκαιο. 
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ΑΘΟ 8. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ – ΤΟΡΟΣ 

ΡΛΗΩΜΗΣ 

Η περίοδοσ υλοποίθςθσ του ζργου ξεκινά από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και ολοκλθρϊνεται με 

τθν λιξθ του ζργου, ιτοι ςτισ 11/8/2020. 

ε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου υλοποίθςθσ του ζργου “iCBA” τότε αυτοδικαίωσ παρατείνεται και θ 

διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κατά ίςο 

χρονικό διάςτθμα με τθν παράταςθ του ζργου. Σο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του ζργου περιγράφεται ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. 

Η πλθρωμι του αναδόχου γίνεται μετά τθν παραλαβι του κάκε παραδοτζου του ζργου από τθν αρμόδια 

επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Παράρτθμα Α «ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ», με τθν προςκόμιςθ όλων των νόμιμων απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. υγκεκριμζνα, ο 

τρόποσ πλθρωμισ κακορίηεται με βάςθ τθν παράδοςθ/παραλαβι των Παραδοτζων ωσ εξισ: 

 

WP Del. Brief justification of the expenditure Cost 

WP1 D1.3.2 
Support of Technopolis (P3) in preparation of progress reports, participation in project 
meetings, day-to-day management and communication with other partners 3.000,00 € 

WP2 D2.3.4 

Technical support for the participation in the Cross Border network building:  
(a) Creation of a network of stakeholders to ensure their involvement  
(b) Contribution to 2 network building meetings in Thessaloniki and Bitola according to 
project specs 2.500,00 € 

WP2 D2.3.5 

Technical support in organisation of the following:  
(a) Local stakeholders’ events in Florina, Edessa, Thessaloniki and Kilkis with local 
stakeholders  
(b) Motivation events in the same cities to attract participants in training: Communication 
with local stakeholders, communication to local media, list of participants, minutes.  10.000,00 € 

WP2 D2.3.5 Organisation costs for: (a) Local stakeholders events in Florina, Edessa, Thessaloniki and 
Kilkis (b) Motivation events in the same cities Rental of meeting rooms 4.000,00€ 

WP3 D3.3.2 

Training Needs Analysis of the accelerator in target group: Partners identify and analyse the 
training needs and goals of the target population of young entrepreneurs in the CB area 
(questionnaires, interviews and focus groups, compiling a dedicated report) according to 
project specs 6.000,00 € 

WP4 D4.3.3 
Preparation of training material for two of the training subjects (text, presentation, teaching 
in training seminars, webinar)  8.000,00 € 

WP4 D4.3.3 
Translation of all training material prepared by all partners into Greek according to project 
specs 6.000,00 € 

WP5 D5.3.3 
Contribution to coordination of the 2nd stage of training including 2 2-days training 
seminars in Thessaloniki and Ohrid 2.000,00 € 

WP6 D6.3.1 
Impact assessment (report): Evaluating the project success (objectives and outputs) assess 
short to medium term impact in the realisation of its vision and results. Contribution based 
on the experiences of the LP according to project specs 3.000,00 € 

WP6 D6.3.2 
Capitalisation Exploitation plan: Study the sustainability of the accelerator and the 
continuation of yearly cycles of training and mentoring using the model created by iCBA 
according to project specs  3.000,00 € 

Σφνολο χωρίσ ΦΡΑ 47.500,00 € 

 

ΑΘΟ 9. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

H  προκιρυξθ  ζχει  αναρτθκεί  ςτθν  ιςτοςελίδα  τθσ  Ανακζτουςασ  Αρχισ   http://www.technopolis.gr   

http://www.technopolis.gr/
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Α.1 ΣΚΟΡΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο O«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» ςυμμετζχει 

ωσ Εταίροσ (PΒ3) ςτο Ζργο/«Intelligent Cross Border Accelerator» και ακρωνύμιο “iCBA”, ςτο 

Ρρόγραμμα Συνεργαςίασ INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

Η απαςχόλθςθ των νζων είναι ζνα ηιτθμα που προβλθματίηει τόςο τθν κεντρικι διοίκθςθ όςο  και τθν 

αποκεντρωμζνθ, Περιφζρειεσ και Διμουσ. Η κλαςικι βιομθχανία κάκε άλλο παρά ςε τροχιά ανάπτυξθσ 

βρίςκεται και τα βιομθχανικά/βιοτεχνικά πάρκα απογυμνϊνονται. 

ιμερα ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν πολφ λίγεσ κερμοκοιτίδεσ. Η αναλογία κάτοικοι/κερμοκοιτίδεσ είναι από 

τισ χαμθλότερεσ ςτθν Ευρϊπθ. Επίςθσ τα τελευταία χρόνια θ  Ελλάδα ζχει υποχωριςει από τθν 65θ ςτθν 

81θ κζςθ ςτον δείκτθ Ανταγωνιςτικότθτασ. Σαυτόχρονα τα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα παράγουν 

πολλοφσ και αξιόλογουσ νζουσ επιςτιμονεσ με πολφ καλι γνϊςθ νζων τεχνολογιϊν, με  μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ  και υψθλά προςόντα. 

Ειδικότερα ςε μεςαίου μεγζκουσ και μεγάλουσ διμουσ υπάρχει ζνασ πυρινασ νζων επιςτθμόνων με ιδζεσ 

για καινοτόμα προϊόντα ι υπθρεςίεσ. Με τθ βοικεια του διαδικτφου πολλά προϊόντα ι υπθρεςίεσ 

διατίκενται και ςε αγορζσ εκτόσ Ελλάδοσ. Είναι ςθμαντικό αυτόσ ο πυρινασ να υποςτθριχτεί και να 

υποκινθκεί για να τολμιςει να δθμιουργιςει. 

Ακόμθ πιο ζντονο είναι το πρόβλθμα ςτθν περιοχι τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ όπου θ επιχειρθματικότθτα και 

θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων κινοφνται ςε αρκετά χαμθλά επίπεδα. 

υγκεκριμζνα οι εταίροι του Ζργου είναι:  

Beneficiary 1 Alexander Innovation Zone SA that will be the Lead Beneficiary of the project  

Beneficiary 2 South East European Research Center   

Beneficiary 3 Management and Administration Authority Technopolis Thessalonikis SA 

Beneficiary 4 University of Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” 

Ohrid  

Beneficiary 5 Association National Centre for Development of Innovation and 

Entrepreneurial Learning Skopje 

Beneficiary 6 Balkan Unlimited Foundation 

 

Οι φορείσ από τθν πλευρά τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ είναι το NGO Center for Climate changes – Ohrid (LP) 

και το GS1, φορείσ τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα. 

Επικεφαλισ και ςυντονιςτισ του ζργου είναι θ Alexander Innovation Zone SA,θ οποία είναι 

επικεφαλισ εταίροσ και ςτο ζργο που αναφζρκθκε παραπάνω και υλοποιείται ςτθν παροφςα φάςθ. 
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το πλαίςιο του Ζργου κα υλοποιθκοφν ειδικζσ δράςεισ τισ οποίεσ κα αναλάβει να προωκιςει θ Σεχνόπολθ 

και οι οποίεσ κα αποβλζπουν ςτθν αξιοποίθςθ του τοπικοφ δυναμικοφ ϊςτε να οδθγιςουν ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθ δθμιουργία νζασ επιχειρθματικότθτασ. Σζτοιεσ δράςεισ είναι 

δράςεισ προϊκθςθσ και προβολισ, δράςεισ ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ, κλπ. 

 

Αναμενόμενα αποτελζςματα: 

 Ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ δθμιουργία ςυνεργαςιϊν 

 Δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και μείωςθ τθσ μετανάςτευςθσ 

 Ρροϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτο ςφνολο τθσ τοπικισ οικονομίασ 

 Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ 

 Αξιοποίθςθ του τοπικοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ και κυρίωσ των νζων επιςτθμόνων 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο O «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» ςυμμετζχει 
ωσ Εταίροσ ςτθν 1θ Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προτάςεων του Προγράμματοσ INTERREG IPA Cross Border 
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με τθν πρόταςθ ζργου με τίτλο «Intelligent Cross Border 
Accelerator» και ακρωνφμιο ‘iCBA’ 
 
Με τθν από 4.07.2018 κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ του Προγράμματοσ, το 
ζργο «iCBA» εγκρίκθκε προσ χρθματοδότθςθ και υλοποίθςθ. 
 
το ζργο «iCBA» ςυμμετζχουν ζξι (6) εταίροι, 3 ελλθνικοί και 3 φορείσ από τθν Βόρεια Μακεδονία. 
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Β2: Το αντικείμενο του ζργου του Αναδόχου 

 
Αναλυτικότερα  τα  παραδοτζα ανά δράςθ είναι 

 

Δράςθ Παραδοτζα δράςθσ 

(D1.3.2): Activity and financial management 

& reports: Support of P3 in preparation of 

progress reports, participation in project 

meetings, day-to-day management and 

communication with other partners 

a) Reporting (Progress Reports, Intermediate Report and Final Report) and 
Coordination Activities 

b) Support in preparation of progress reports, participation in project 
meetings, day-to-day management and communication with other 
partners 

 

(D2.3.4): Project promotion material 

design and print 

 

 Writing and design the electronic version of the project’s guidebook 
under the title “How to create a venture” based solely on the training 
material produced in WP4 and WP5 (pdf format)  

  

(D2.3.5): Promotion events 

 Organisation of stakeholders’ events and motivation events  in Florina, 
Edessa, Thessaloniki and Kilkis 

 Technical support in organisation of the following: (a) Local stakeholders’ 
events in Florina, Edessa, Thessaloniki and Kilkis with local stakeholders 
(b) Motivation events in the same cities to attract participants in training: 
Communication with local stakeholders, communication to local media, 
list of participants, minutes 
 

D3.3.2: Training Needs Analysis of the 

accelerator target group: Partners 

identify and analyse the training needs 

and goals of the target population of 

young entrepreneurs in the CB area 

(questionnaires, interviews and focus 

groups, compiling a dedicated report) 

 Research in the Greek part of CB area Compiling the joint analysis 

 

D4.3.3 Preparation of training material for 

two of the training subjects (text, 

presentation, teaching in training seminars, 

webinar) 

 Development of 2 training subjects (material preparation, presentation in 
1st stage training and webinar implementation) 

 Translation of all training material prepared by all partners into Greek 

D5.3.3  Training process: 2nd stage training 

i2-days training-mentoring events in Thessaloniki and Ohrid: 
 Support the Ohrid event organization by supporting the transfers of 

trainers and mentors  

 Contribution to coordination of the 2nd stage of training including 2 2-
days training seminars in Thessaloniki and Ohrid 

 

D6.3.1  Impact assessment report 

 Collection and compilation of data 

 Contribution to Impact assessment (report): Evaluating the project 
success (objectives and outputs) assess short to medium term impact in 
the realisation of its vision and results. Contribution based on the 
experiences of the LP according to project specs  

 

(D6.3.2): Capitalisation Exploitation plan 

 Collection and compilation of data 

 Contribution to Impact assessment (report): Evaluating the project 
success (objectives and outputs) assess short to medium term impact in 
the realisation of its vision and results. Contribution based on the 
experiences of the LP according to project specs  
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ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ Τπθρεςίασ  απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να ςυςτιςουν Ομάδα Ζργου που κα 

απαρτίηεται από τον απαραίτθτο αρικμό ζμπειρων ςτελεχϊν, όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 2.2.5.(β) τθσ 

παροφςασ. Όλα τα ςτελζχθ του υποψθφίου οικονομικοφ φορζα που κα αποτελζςουν τθν Ομάδα Ζργου, κα 

ζχουν τα ελάχιςτα προςόντα που αναφζρονται, τα οποία κα πρζπει να περιγράφονται ςε αναλυτικά 

βιογραφικά ςθμειϊματα. Ειδικότερα, θ απαςχόλθςθ τθσ Ομάδα Ζργου ανά τάδιο περιγράφεται ςτον 

παρακάτω πίνακα.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β’: ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

WP Del. Brief justification of the expenditure Cost 

WP1 D1.3.2 
Support of Technopolis (P3) in preparation of progress reports, participation in project 
meetings, day-to-day management and communication with other partners 3.000,00 € 

WP2 D2.3.4 
Writing and design the electronic version of the project’s guidebook under the title “How to 
create a venture” based solely on the training material produced in WP4 and WP5 (pdf 
format) 2.500,00 € 

WP2 D2.3.5 

Technical support in organisation of the following:  
(a) Local stakeholders’ events in Florina, Edessa, Thessaloniki and Kilkis with local 
stakeholders  
(b) Motivation events in the same cities to attract participants in training: Communication 
with local stakeholders, communication to local media, list of participants, minutes.  10.000,00 € 

WP2 D2.3.5 Organisation costs for: (a) Local stakeholders events in Florina, Edessa, Thessaloniki and 
Kilkis (b) Motivation events in the same cities Rental of meeting rooms 4.000,00€ 

WP3 D3.3.2 

Training Needs Analysis of the accelerator in target group: Partners identify and analyse the 
training needs and goals of the target population of young entrepreneurs in the CB area 
(questionnaires, interviews and focus groups, compiling a dedicated report) according to 
project specs 6.000,00 € 

WP4 D4.3.3 
Preparation of training material for two of the training subjects (text, presentation, teaching 
in training seminars, webinar)  8.000,00 € 

WP4 D4.3.3 
Translation of all training material prepared by all partners into Greek according to project 
specs 6.000,00 € 

WP5 D5.3.3 
Contribution to coordination of the 2nd stage of training including 2 2-days training 
seminars in Thessaloniki and Ohrid 2.000,00 € 

WP6 D6.3.1 
Impact assessment (report): Evaluating the project success (objectives and outputs) assess 
short to medium term impact in the realisation of its vision and results. Contribution based 
on the experiences of Technopolis according to project specs 3.000,00 € 

WP6 D6.3.2 
Capitalisation Exploitation plan: Study the sustainability of the accelerator and the 
continuation of yearly cycles of training and mentoring using the model created by iCBA 
according to project specs  3.000,00 € 

Σφνολο χωρίσ ΦΡΑ 47.500,00 € 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ’: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΕΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ: 

ΔΑΣΗ 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
ΦΡΑ 

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΡΑ 

(D1.3.2): Support of Technopolis (P3) in preparation 

of progress reports, participation in project meetings, 

day-to-day management and communication with 

other partners 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> 

(D2.3.4): Technical support for the participation in 

the Cross Border network building:  
(a) Creation of a network of stakeholders to ensure 
their involvement  
(b) Contribution to 2 network building meetings in 

Thessaloniki and Bitola according to project specs 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> 

(D2.3.5): Technical support in organisation of the 

following:  
(a) Local stakeholders’ events in Florina, Edessa, 
Thessaloniki and Kilkis with local stakeholders  
(b) Motivation events in the same cities to attract 

participants in training: Communication with local 

stakeholders, communication to local media, list of 

participants, minutes. 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> 

Training Needs Analysis of the accelerator in target 

group: Partners identify and analyse the training needs 

and goals of the target population of young 

entrepreneurs in the CB area (questionnaires, 

interviews and focus groups, compiling a dedicated 

report) according to project specs 

   

Preparation of training material for two of the training 

subjects (text, presentation, teaching in training 

seminars, webinar) 

   

Translation of all training material prepared by all 

partners into Greek according to project specs 
   

Contribution to coordination of the 2nd stage of 

training including 2 2-days training seminars in 

Thessaloniki and Ohrid 

   

Impact assessment (report): Evaluating the project 

success (objectives and outputs) assess short to 

medium term impact in the realisation of its vision and 

results. Contribution based on the experiences of the 

LP according to project specs 

   

(D6.3.2):Capitalisation Exploitation plan: 

Study the sustainability of the accelerator and 
the continuation of yearly cycles of training and 
mentoring using the model created by iCBA 
according to project specs 
 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> 
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(D2.3.5):Organisation costs for: (a) Local 

stakeholders events in Florina, Edessa, 
Thessaloniki and Kilkis (b) Motivation events in 
the same cities Rental of meeting rooms and 
equipment, coffee and lunch breaks 

<αρικμόσ> <αρικμόσ> <αρικμόσ> 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ  

ΧΩΙΣ ΦΡΑ (αρικμθτικϊσ)  
<αρικμθτικϊσ> 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ (ολογράφωσ) 
<αρικμόσ ολογράφωσ> 

 


