ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
Μέλος ηης Δθνικής Σσνομοζπονδίας Αηόμων με Αναπηρία-Δ.Σ.Α.με Α.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Αρικ. Ρρωτ.: 788, Ημερομθνία: 27/6/2018
Αναλυτικό Σεφχοσ Προκιρυξθσ
Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ Άνω των Ορίων, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά, για τθν επιλογι αναδόχου του Ζργου*
«Παροχι υπθρεςιϊν για τθ μελζτθ, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν δράςεων
διαχείριςθσ, δθμοςιότθτασ και ςυμβουλευτικισ ςτουσ τομείσ τθσ χειροτεχνίασ και τθσ απαςχόλθςθσ
μειονεκτοφντων ατόμων»
που εντάςςεται ςτθν Ρράξθ «Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in
the CB region” με ακρωνφμιο «SocialCrafts» (Reg. No: 2091)
ςτο πλαίςιο του
Ρρογράμματοσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020 με τθ
ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ των
χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα

Διάρκεια του Ζργου:

Προχπολογιςμόσ:
Φορζασ Τλοποίθςθσ:

Η διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου είναι δεκαοκτϊ μινεσ (18) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα παράταςθσ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ
τθσ Ρράξθσ SocialCrafts και μόνο ςε περίπτωςθ παράταςθσ αυτισ, δίχωσ
μεταβολι του οικονομικοφ αντικειμζνου.
61.229,03€ χωρίσ ΨΡΑ, ιτοι 75.924,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%.
Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ

(*) The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating
in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.
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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΑΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑ
Ζχοντασ υπ’ όψθ:


τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΨΕΚ 147/Α’/08.08.2016),αναλογικά
εφαρμοηόμενου,



τθν ΥΡΑΣΥΔ 3004881/YΔ1244/6-4-2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,



τθν Εξειδίκευςθ Οδθγιϊν για τισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ των ζργων και τθν επιλεξιμότθτα των
δαπανϊν των Ρρογραμμάτων ΕΤΡΑ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ, ζκδοςθ 5,



τον Οδθγό υλοποίθςθσ ζργων (Programme and Project Implementation Manual) του
προγράμματοσ INTERREG V‐A COOPERATION PROGRAMME: GREECE – BULGARIA 2014‐2020 /
CCI: 2014TC16RFCB022,



τθ Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ (Subsidy Contract) υπ. αρίκμ. B2.9c.02/31-10-2017, τθσ Ρράξθσ
«Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” με
ακρωνφμιο «SocialCrafts» (Reg. No: 2091),



τθν από 26-10-2017 Σφμβαςθ Εταιρικισ Σχζςθσ (Partnership Agreement) τθσ Ρράξθσ
«Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” με
ακρωνφμιο «SocialCrafts» (Reg. No: 2091),



το εγκεκριμζνο Τεχνικό Δελτίο (Application Form και Justification of Budget) τθσ Ρράξθσ
«Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” με
ακρωνφμιο «SocialCrafts» (Reg. No: 2091),

κακϊσ και:


τθν απόφαςθ No 94/05-04-2018 ζγκριςθσ τευχϊν και τεχνικϊν προδιαγραφϊν του
διαγωνιςμοφ, του Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ,



τθν απόφαςθ No 94/05-04-2018 οριςμοφ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, παραλαβισ και αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν, του Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ, και



τθν απόφαςθ No 94/05-04-2018 οριςμοφ επιτροπισ ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ του
Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ,
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ

Ανοιχτό διαγωνιςμό άνω των ορίων με κριτιριο τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν εκλογι αναδόχου για
το Ζργο «Ραροχι υπθρεςιϊν για τθ μελζτθ, τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν
δράςεων διαχείριςθσ, δθμοςιότθτασ και ςυμβουλευτικισ ςτουσ τομείσ τθσ χειροτεχνίασ και τθσ
απαςχόλθςθσ μειονεκτοφντων ατόμων».
Γιεύθσνζη : Δθν. Ανηιζηάζεως 20, Τ.Κ 65110 Καβάλα * Τηλ & Fax : 2513503218
Δ - mail : amea_nkav@hotmail.gr * Web : amea.kavala.gr * Facebook : Νομαρτιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Η επιλογι Αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ που περιλαμβάνονται
ςτθν παροφςα διακιρυξθ και μετά από παρζλευςθ είκοςι δφο (22) θμερϊν (θ καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) από τθν θμζρα ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτθν ιςτοςελίδα του
Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ.
2. Η παροφςα αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Επιμελθτιριου Καβάλασ https://www.kcci.gr ςτισ
27/6/2018, ςτθ ςελίδα του Νομαρχιακοφ ςυλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ https://elgr.facebook.com/amea.nkav/, ςτισ 27/6/2018 κακϊσ επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Αναπτυξιακισ Καβάλασ Α.Ε., www.ankavala.gr, ςτισ 27/6/2018.
3. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του προκθρυςςόμενου ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 61.229,03€
χωρίσ ΦΠΑ, 75.924,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%.
4. Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα
διακιρυξθ το αργότερο μζχρι 23/7/2018, ϊρα 14:00, ςτα γραφεία του Νομαρχιακοφ υλλόγου
ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ, ςτθ διεφκυνςθ Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 20, ΣΚ 65302, Καβάλα (Τθλ. 2513 503 218,
Fax2513 503 218, Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: amea_nkav@hotmail.gr).
5. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 24/7/2018 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00πμ, ςτα γραφεία του
Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ, από τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ,
παραλαβισ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
6. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ
και δεν παραλαμβάνονται, ενϊ ςε περιπτϊςεισ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ επιςτρζφονται. Σε
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ προςφοράσ, αποτελεί ευκφνθ των ενδιαφερομζνων θ ζγκαιρθ
παραλαβι αυτισ. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια.
7. Οι υποβαλλόμενεσ ςτο διαγωνιςμό προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τον προςφζροντα για
εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ
θμερομθνίασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ ςυμφερότερθ από
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
8. Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
9. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ, εφόςον υπάρχουν, βαρφνουν τον Ανάδοχο.
10. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αντίγραφα τθσ παροφςασ και ςχετικό

πλθροφοριακό υλικό διατίκενται ςτα γραφεία του Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ, από
ϊρα 10:00 ζωσ 14:00 μζχρι και τισ 18/7/2018. Πλθροφορίεσ: κα Μαμαλιά Δζςποινα ςτο
τθλζφωνο 2513503218.

Γιεύθσνζη : Δθν. Ανηιζηάζεως 20, Τ.Κ 65110 Καβάλα * Τηλ & Fax : 2513503218
Δ - mail : amea_nkav@hotmail.gr * Web : amea.kavala.gr * Facebook : Νομαρτιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας
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Άρκρο 1.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΘΕΗ

Επωνυμία:

Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Νομοφ Καβάλασ

Διεφκυνςθ:

Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 20, ΤΚ 65302, Καβάλα

Τθλζφωνο:

2513503218, FAX: 2513503218

(URL):

amea.kavala.gr

E-mail:

amea_nkav@hotmail.gr

Ρλθροφορίεσ: κα Μαμαλιά Δζςποινα

Άρκρο 2.

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Η ςφμβαςθ κα αφορά ςτα Ρακζτα Εργαςίασ 1, 2, 3 και 4 τθσ Ρράξθσ «Handicrafts and social economy: A
driver for socially inclusive growth in the CB region»και ακρωνφμιο "SocialCrafts", του άξονα
προτεραιότθτασ «4. A Socially Inclusive Cross-Border Area», του κεματικοφ ςτόχου «09. Promoting
social inclusion, combating poverty and any discrimination» τθσ επενδυτικισ προτεραιότθτασ«9c.
Providing support for the social enterprises», του Ρρογράμματοσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ
INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020, ςτο οποίο ο Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ
ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. B2.9c.02 -31/10/2017 Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ
(Subsidy Contract) του επικεφαλισ εταίρου International Initiatives for Cooperation και τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ του Ρρογράμματοσ (Managing Authority of the Cooperation Programme), με
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό για τον Νομαρχιακό Σφλλογο ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ φψουσ 110.180,00 €. Η
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ
(Ε.Τ.Ρ.Α.) και 15% από εκνικοφσ πόρουσ.
2.1 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία"

Η Ελλάδα και θ Βουλγαρία, δφο γειτονικζσ χϊρεσ με πλοφςιο παρελκόν, από το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του
1990 ζχουν μπει ςε μια εποχι ςτενότερθσ ςυνεργαςίασ, χάρθ ςτο Ρρόγραμμα INTERREG “ΕλλάδαΒουλγαρία”. Η βαςικι ιδζα πίςω από το “INTERREG” είναι ότι οι χϊρεσ αντιμετωπίηουν διάφορα
κζματα τα οποία μποροφν να επιλυκοφν καλφτερα αν εργαςτοφν μαηί με τουσ γείτονεσ τουσ παρά αν
παραμείνει ο κακζνασ περιοριςμζνοσ ςτα ςφνορα του. Για αυτόν τον λόγο, ςτο Ρρόγραμμα
προωκοφνται δραςτθριότθτεσ που φζρνουν τουσ λαοφσ πιο κοντά. Είναι γεγονόσ ότι, ότι ςυμβαίνει ςτθ
μία πλευρά των ςυνόρων επθρεάηει και τθν άλλθ, ςυνεπϊσ υπάρχει ανάγκθ για κοινζσ δράςεισ.
Υπάρχουν ςυνεργαςίεσ με δθμόςιουσ και άλλουσ φορείσ και ςτισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων που
μποροφν να ωφελιςουν και να επθρεάςουν κετικά τον μζγιςτο δυνατό αρικμό κατοίκων,
χρθματοδοτϊντασ μια μεγάλθ ποικιλία δράςεων που ανικουν ςτουσ τομείσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ,
του περιβάλλοντοσ, του πολιτιςμοφ, των μεταφορϊν, τθσ υγείασ και των κοινωνικϊν κεμάτων.
Το Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020
εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 09/09/2015 (Απόφαςθ C(2015) 6283) και ςτοχεφει:


Στθν περαιτζρω βελτίωςθ και ενδυνάμωςθ τθσ διαςυνοριακι ςυνεργαςίασ.



Στθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ τθσ διαςυνοριακισ
περιοχισ.



Στθν προςταςία του τοπικοφ πλθκυςμοφ από τον κίνδυνο φυςικϊν καταςτροφϊν (π.χ.
πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ).

Γιεύθσνζη : Δθν. Ανηιζηάζεως 20, Τ.Κ 65110 Καβάλα * Τηλ & Fax : 2513503218
Δ - mail : amea_nkav@hotmail.gr * Web : amea.kavala.gr * Facebook : Νομαρτιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας
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Στθ βελτίωςθ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων.



Στθ βελτίωςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνδεςιμότθτασ (π.χ. μείωςθ του χρόνου μετακίνθςθσ,
βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ).



Στθν επζκταςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι, κάτι που κα ζχει
ωσ αποτζλεςμα να αυξθκεί θ απαςχόλθςθ ςτισ κοινωνικζσ επιχειριςεισ και να αυξθκεί θ
παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςτισ ευάλωτεσ κοινότθτεσ.



Στθν ενίςχυςθ τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ ςτθν παραμεκόρια περιοχι.



Στθ δθμιουργία ανάπτυξθσ και νζων κζςεων εργαςίασ, με τθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ των μικρομεςαίων επιχειριςεων να
διευρφνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ πζρα από τισ τοπικζσ αγορζσ.

Το Ρρόγραμμα για τθν περίοδο 2014-2020 καλφπτει 11 ελλθνικζσ και βουλγαρικζσ περιφζρειεσ. Στθν
Ελλάδα περιλαμβάνονται: Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ (Ρεριφερειακζσ Μονάδεσ
Ζβρου, Καβάλασ, Ξάνκθσ, οδόπθσ και Δράμασ) και θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ
(Ρεριφερειακζσ Μονάδεσ Θεςςαλονίκθσ και Σερρϊν). Στθ Βουλγαρία περιλαμβάνονται: Νότια Κεντρικι
Ρεριφζρεια Ρρογραμματιςμοφ και Νοτιοδυτικι Ρεριφζρεια Ρρογραμματιςμοφ (περιοχζσ Blagoevgrad,
Smolyan, Kardjali και Haskovo).

Εικόνα.
Χάρτησ
Επιλζξιμων
Περιοχών
(Πηγή: Ιςτοςελίδα Προγράμματοσ http://www.greece-bulgaria.eu/com)

Προγράμματοσ

Γιεύθσνζη : Δθν. Ανηιζηάζεως 20, Τ.Κ 65110 Καβάλα * Τηλ & Fax : 2513503218
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Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και Ρροχπολογιςμόσ
Το Ρρόγραμμα για τθν περίοδο 2014-2020 αποτελείται από πζντε (5) άξονεσ προτεραιότθτασ: Άξονασ
Ρροτεραιότθτασ 1: Μια ανταγωνιςτικι και καινοτόμοσ διαςυνοριακι περιοχι, Άξονασ Ρροτεραιότθτασ
2: Αειφόροσ και κλιματικά προςαρμόςιμθ διαςυνοριακι περιοχι, Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3: Μία
καλφτερθ διαςυνδεδεμζνθ διαςυνοριακι περιοχι, Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4: Μια διαςυνοριακι
περιοχι χωρίσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ, και Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 5: Τεχνικι βοικεια.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για το Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ ανζρχεται ςτα
129.695.572,00 ευρϊ, με ςυγχρθματοδότθςθ από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ (85%) και από εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Βουλγαρίασ (15%).

2.2 Πράξη «SOCIALCRAFTS - ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΡΙΑ ΔΤΝΑΜΗ ΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΧΩΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΣΗ ΔΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»

Η ταυτότθτα τθσ Ρράξθσ
Η Ρράξθ SocialCrafts υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ
Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, και εντάςςεται ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 4: «Μια
διαςυνοριακι περιοχι χωρίσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ», ςτον Θεματικό Στόχο «9 - Ρροϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ζνταξθσ, καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κάκε διάκριςθ», ςτθν Επενδυτικι Ρροτεραιότθτα
«9γ. Ραροχι υποςτιριξθσ ςε κοινωνικζσ επιχειριςεισ», και ςτον Ειδικό Στόχο «Επζκταςθ τθσ
κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι».
Στθν Ρράξθ SocialCrafts ςυμμετζχουν ςυνολικά ζξι (6) Εταίροι, φορείσ από τθν Ελλάδα και τθ
Βουλγαρία, και ο Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Νομοφ Καβάλασ αποτελεί ζναν από αυτοφσ.
Το όραμα και οι κφριοι ςτόχοι τθσ Ρράξθσ
Η Ρράξθ SocialCrafts ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ και τθσ εργαςιακισ ζνταξθσ ευάλωτων
ομάδων που ηουν ςτθ διαςυνοριακι περιοχι Ελλάδασ-Βουλγαρίασ, ιδιαίτερα των πλζον εκτεκειμζνων
ςτον αποκλειςμό. Για το ςκοπό αυτό, οι εταίροι του ζργου κα δθμιουργιςουν ζνα διαςυνοριακό δίκτυο
υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν, ωσ ζνα είδοσ οικοςυςτιματοσ κοινωνικισ καινοτομίασ που κα ςτθρίξει
μακροπρόκεςμα τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ κοινωνικϊν επιχειριςεων ςτουσ τομείσ τθσ χειροτεχνίασ
και των παραδοςιακϊν τεχνϊν που προςφζρουν ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ ςε άτομα που κινδυνεφουν
περιςςότερο από τθν ανεργία, τθ φτϊχεια ι τον κοινωνικό αποκλειςμό, ςυμπεριλαμβανομζνων των
ατόμων με αναπθρία.
Η Ρράξθ ςτοχεφει ςτθν από κοινοφ ίδρυςθ καινοτόμων δομϊν υποςτιριξθσ που κα ενκαρρφνουν και
κα υποςτθρίξουν (α) τουσ τεχνίτεσ χειροτεχνίασ και παραδοςιακϊν τεχνϊν ολόκλθρθσ τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ για να αναπτυχκοφν ςυςτθματικά ςε ζνα βιϊςιμο δίκτυο κοινωνικϊν
επιχειριςεων ζνταξθσ και (β) ευάλωτα άτομα για να αναηθτιςουν εργαςία και να απαςχολθκοφν ςε
μονάδεσ παραγωγισ χειροτεχνιϊν και παραδοςιακϊν τεχνϊν. Οι ωφελοφμενοι αυτοφ του δικτφου κα
μποροφν, τελικά, να μοιράηονται κοινοφσ πόρουσ και να ςυνεργάηονται τόςο για τθ διαφφλαξθ και τθν
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προϊκθςθ των παραδοςιακϊν τεχνικϊν τθσ περιοχισ και τθν κοινι προϊκθςθ ςτισ αγορζσ, όςο και για
τθν κινθτοποίθςθ αναξιοποίθτων ανκρϊπινων πόρων και τθν προςφορά κζςεων εργαςίασ ςε άτομα με
αναπθρία και άλλα ευάλωτα μζλθ τθσ ομάδασ.
Το βαςικό μζλθμα τθσ Ρράξθσ είναι να διαςφαλίςει ότι το προβλεπόμενο "οικοςφςτθμα":
κα είναι βιϊςιμο και
κα λειτουργεί ωσ οδθγόσ ίςων ευκαιριϊν και ανάπτυξθσ χωρίσ αποκλειςμοφσ ςτθ διαςυνοριακι
περιοχι, και ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τα δικαιϊματα των ευάλωτων ομάδων, με βάςθ τθ
Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρία, τθ Σφμβαςθ για τθν
εξάλειψθ όλων των μορφϊν διακρίςεων κατά των γυναικϊν, κλπ.
Κφριεσ ομάδεσ ςτόχοι τθσ Ρράξθσ
Οι ομάδεσ-ςτόχοι τθσ Ρράξθσ είναι ευάλωτεσ ομάδεσ, όπωσ τα άτομα με αναπθρία, ο πλθκυςμόσ των
ομά και οι επαγγελματικά και οικονομικά προβλθματικζσ ομάδεσ (γυναίκεσ, νζοι, μακροχρόνια
άνεργοι, νοικοκυριά κάτω από τθ φτϊχεια και άλλεσ ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ). Ζνασ μεγάλοσ
πλθκυςμόσ αυτϊν των ομάδων (π.χ., άτομα με αναπθρία), μζςω των αντιπροςωπευτικϊν τουσ
ενϊςεων ςτθν εταιρικι ςχζςθ, διαδραματίηει κεμελιϊδθ ρόλο ςτθν Ρράξθ, προςδιορίηοντασ τουσ
ςτόχουσ και τισ κατευκφνςεισ των δράςεων (ςχεδιαςμόσ), τθν ανάπτυξθ αυτϊν των δράςεων
(υλοποίθςθ), τθν αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν και τα παραγόμενα θλεκτρονικά εργαλεία
(αξιολόγθςθ) και είναι οι πραγματικοί αποδζκτεσ των αποτελεςμάτων του ζργου (διάδοςθ),
εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθ μθ διάκριςθ λόγω φφλου και αναπθρίασ.
Οι εταίροι τθσ Ρράξθσ ςχεδιάηουν και εγκακιςτοφν από κοινοφ διάφορεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων μζτρων για τθ δθμιουργία ικανοτιτων, ειδικά για:
Τουσ υπάρχοντεσ δθμιουργοφσ χειροτεχνιϊν και λαϊκισ τζχνθσ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι (τεχνίτεσ).
Τα άτομα με αναπθρία και άλλεσ ευάλωτεσ ομάδεσ που διατρζχουν κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
(μειονεκτοφντα άτομα).

Άρκρο 3.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στο πλαίςιο τθσ προαναφερκείςασ Ρράξθσ"Handicrafts and social economy: A driver for socially
inclusive growth in the CB region" και ακρωνφμιο "SocialCrafts", ο Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Νομοφ
Καβάλασ ζχει αναλάβει τθν υλοποίθςθ των παρακάτω Ραραδοτζων, που αποτελοφν μζροσ τθσ
ςυνολικισ ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Ρράξθ, και ςυγκεκριμζνα ςτο πλαίςιο των Ρακζτων Εργαςίασ «1.
Διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ ζργου» «2. Επικοινωνία και διάχυςθ», «3. Ανάπτυξθ ικανοτιτων ευάλωτων
ομάδων» και «4. Ανάπτυξθ ικανοτιτων τεχνιτϊν από τθ διαςυνοριακι περιοχι».
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ «Ραροχι υπθρεςιϊν για τθ μελζτθ, τον ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςθ υποςτθρικτικϊν δράςεων διαχείριςθσ, δθμοςιότθτασ και ςυμβουλευτικισ» για τθν
υλοποίθςθ των εν λόγω Ραραδοτζων τθσ Ρράξθσ, όπωσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα.
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Πίνακασ. Παραδοτζα τησ Πράξησ SocialCrafts, ευθφνησ του Φορζα Ανάθεςησ ωσ Δικαιοφχου τησ Πράξησ
Α/Α

Παραδοτζο

Πακζτο Εργαςίασ

1

D1.2.2 Τποςτιριξθ Διαχείριςθσ ζργου (management)

2

1. Διαχείριςθ και
D1.2.3 υναντιςεισ ζργου
Διοργάνωςθ μίασ (1) διιμερθσ τεχνικισ ςυνάντθςθσ, μεταξφ των ςυντονιςμόσ ζργου
Δικαιοφχων τθσ Ρράξθσ, ςτθν Καβάλα

3

D2.2.2 Εκδθλϊςεισ δθμοςιότθτασ
2. Επικοινωνία και
Διοργάνωςθ μίασ (1) εναρκτιριασ θμερίδασ δθμοςιότθτασ διάχυςθ
(Opening Conference), ανοιχτισ ςτο κοινό, για τθν ευρφτερθ
προβολι των αποτελεςμάτων τθσ Ρράξθσ, ςτθν Καβάλα

4

D3.2.1 Ευαιςκθτοποίθςθ και παροχι υποςτιριξθσ προςωπικισ 3.
Ανάπτυξθ
ανάπτυξθσ
ικανοτιτων
Διοργάνωςθ ενόσ (1) ειδικοφ ςεμιναρίου, για μειονεκτοφντα ευάλωτων ομάδων
άτομα, διάρκειασ τεςςάρων (4) θμερϊν ςτθν Καβάλα

5

D3.2.4 Πιλοτικό Πρόγραμμα
(α) Τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ για τθν πιλοτικι
λειτουργία τθσ νζασ δομισ υποςτιριξθσ ςτθν Καβάλα, για εννζα
(9) μινεσ
(β) Αξιολόγθςθ του αντίκτυπου τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ
νζασ δομισ υποςτιριξθσ ςτθν Καβάλα - εξαγωγι διδαγμάτων

6

D4.2.2 Προϊκθςθ τθσ μθ διάκριςθσ και κοινωνικισ αντίλθψθσ
ςε παραδοςιακοφσ τεχνίτεσ τθσ Διαςυνοριακισ Περιοχισ
Διοργάνωςθ ενόσ (1) διιμερου ςεμιναρίου για τεχνίτεσ /
παραγωγοφσ χειροτεχνιϊν από τθ διαςυνοριακι περιοχι, ςτθν
πόλθ τθσ Καβάλασ

7

D4.2.4 Παραγωγι Καταλόγου Παραδοςιακϊν Σεχνιτϊν 2018
Σχεδίαςθ ενόσ (1) καταλόγου παραδοςιακϊν χειροτεχνϊν τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ και επιμζλεια και μεταγραφι ςε
εναλλακτικζσ ψθφιακζσ μορφζσ κατάλλθλεσ για άτομα με
αναπθρία, ςε τρεισ (3) γλϊςςεσ.

8

D4.2.5 Παραδοςιακό Φεςτιβάλ Χειροτεχνίασ
Διοργάνωςθ ενόσ (1) φεςτιβάλ, ςε περιοχι κοντά ςτα ςφνορα,
για τθν προϊκθςθ παραδοςιακϊν τεχνιτϊν και προϊόντων
χειροτεχνίασ από τθ διαςυνοριακι περιοχι.

4.
Ανάπτυξθ
ικανοτιτων τεχνιτϊν
από
τθ
διαςυνοριακι
περιοχι

Η Ρράξθ, και ωσ εκ τοφτου το προκθρυςςόμενο Ζργο, ενςωματϊνουν τισ αρχζσ τθσ Μη Διάκριςησ και
Ίςων ευκαιριών και τθσ Προςβαςιμότητασ για τα Άτομα με Αναπηρία, οι οποίεσ ζχει πλζον μετατραπεί
ςε απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ λιψθ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ των κρατϊν-μελϊν από τα ταμεία
τθσ ΕΕ. Πλα τα αποτελζςματα τθσ Ρράξθσ κα πρζπει να είναι πλιρωσ προςβάςιμα για άτομα με
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αναπθρία. Για τον λόγο αυτό, οι παρεμβάςεισ του Ζργου κα πρζπει να υιοκετοφν τθν Αρχι του
«Σχεδιαςμοφ για Πλουσ» εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με
αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ (π.χ., ςτισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ τθσ
Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Ιςτοφ).
Αναλυτικότερα, οι υπθρεςίεσ που κα παραςχεκοφν από τον Ανάδοχο διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ
Ενότθτεσ Εργαςιϊν.
Πίνακασ. Ενότητεσ Εργαςίασ του ζργου του Αναδόχου
1θ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων

Στο πλαίςιο των Ραραδοτζων
D1.2.3, D2.2.2 και D4.2.5 τθσ
Ρράξθσ SocialCrafts

2θ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ

Διοργάνωςθ ειδικϊν ςεμιναρίων

Στο πλαίςιο των Ραραδοτζων
D3.2.1 και D4.2.2 τθσ Ρράξθσ
SocialCrafts

3θ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ

Υπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ του Στο πλαίςιο του Ραραδοτζου
Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ Καβάλασ
D3.2.4 τθσ Ρράξθσ SocialCrafts

4θ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ

Ραραγωγι ψθφιακοφ
προβολισ – Μεταγραφι

5θ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΑΣΙΑΣ

Υποςτιριξθ για τθ διαχείριςθ και Στο πλαίςιο του Ραραδοτζου
υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ
D1.2.2 τθσ Ρράξθσ SocialCrafts

εντφπου Στο πλαίςιο του Ραραδοτζου
D4.2.4 τθσ Ρράξθσ SocialCrafts

Ραρακάτω παρουςιάηονται αναλυτικά (ςτόχοσ, παραδοτζα, χρονοδιάγραμμα, τεχνικζσ και άλλεσ
απαιτιςεισ, κ.λπ.) οι παραπάνω Ενότθτεσ Εργαςίασ, οι οποίεσ αποτελοφν αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ
του προκθρυςςόμενου Ζργου, και για τισ οποίεσ οι ενδιαφερόμενοι Υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν
τισ προςφορζσ τουσ.
ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 1: Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, εκ μζρουσ του Ψορζα Ανάκεςθσ (Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Νομοφ
Καβάλασ), πρζπει να διοργανϊςει τισ εξισ εκδθλϊςεισ τθσ Ρράξθσ SocialCrafts:
Εργαςία 1.1: Μία (1) διήμερη τεχνική ςυνάντηςη των εταίρων τησ Πράξησ SocialCrafts, ςτο πλαίςιο
του Παραδοτζου D1.2.3 τησ Πράξησ
Η εν λόγω Συνάντθςθ, θ οποία κα είναι διιμερθ και κα γίνει ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ. Αρχικά είχε
προγραμματιςτεί για τον μινα M05 τθσ Ρράξθσ (Μάρτιοσ 2018), όμωσ θ θμερομθνία διεξαγωγισ
μετακινθκεί για αργότερα, κατόπιν απόφαςθσ των Δικαιοφχων τθσ Ρράξθσ. Οι οριςτικζσ θμερομθνίεσ
τθσ ςυνάντθςθσ και το πρόγραμμα των παρουςιάςεων (με τισ ϊρεσ των διαλλειμάτων), κα
κοινοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο από τον Ψορζα Ανάκεςθσ τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθ Συνάντθςθ.
Για τισ ανάγκεσ τθσ Συνάντθςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει:


Μία (1) αίκουςα ςυςκζψεων (διάταξθ: ςτρογγυλισ τραπζηθσ)
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o
o
o
o
o

χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 20 ατόμων
με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από αναπθρικό αμαξίδιο
με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθςίον WC για ΑμεΑ
με ςφνδεςθ WiFi
με οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό και overhead video-data projector για παρουςίαςθ /
προβολι μζςω Η/Υ laptop
o με flip charts


Catering για είκοςι (20) άτομα (γλυκά/αλμυρά ςνακ, ροφιματα, χυμοί / αναψυκτικά, κ.λπ.)
o Ρρϊτθ μζρα: δφο (2) διαλλείματα καφζ και ζνα (1) διάλλειμα για ελαφρφ μεςθμεριανό
γεφμα
o Δεφτερθ μζρα: ζνα (1) διάλλειμα καφζ και ζνα (1) διάλλειμα για ελαφρφ μεςθμεριανό
γεφμα

 Αποδελτίωςθ
ημείωςη: Οι δαπάνεσ μετακίνηςησ και διαμονήσ των ςυμμετεχόντων ςτη υνάντηςη από πλευράσ των
Δικαιοφχων τησ Πράξησ, θα καλυφθοφν από τουσ ίδιουσ, και δεν επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. Η
διοργάνωςη τησ υνάντηςησ (προςκλήςεισ, ημερήςια διάταξη, πρακτικά, κ.λπ.), είναι ευθφνη του
Φορζα Ανάθεςησ και δεν περιλαμβάνεται ςτισ απαιτοφμενεσ από τον Ανάδοχο υπηρεςίεσ.
τάδια υλοποίηςησ
1. Κακοριςμόσ οριςτικισ θμερομθνίασ (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα Ανάκεςθσ)
2. Ρρόταςθ / -εισ ωσ προσ τον χϊρο φιλοξενίασ τθσ Συνάντθςθσ (διεφκυνςθ, χαρακτθριςτικά τθσ
αίκουςασ1, πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ, πλθροφορίεσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, οδθγίεσ
εφρεςθσ και ςυντεταγμζνεσ για ςυςτιματα θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ) - Ζγκριςθ από τον Ψορζα
Ανάκεςθσ
3. Ρρόταςθ μενοφ catering - Ζγκριςθ από τον Ψορζα Υλοποίθςθσ
4. Διεξαγωγι. Ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ (α) να αναπαράγει το ζντυπο
υλικό των ςυμμετεχόντων, (β) να οργανϊςει γραφείο υποδοχισ για τθν εγγραφι των
ςυμμετεχόντων και τθ διανομι ζντυπου υλικοφ, (γ) να διακζςει το κατάλλθλο προςωπικό για
τεχνικι υποςτιριξθ, για τθ ςωςτι λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, και για τθν ομαλι
εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια των διαλλειμάτων.
5. Αποδελτίωςθ. Ωσ προσ τθν αποδελτίωςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα
Υλοποίθςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ τθσ Συνάντθςθσ ςε μορφι κατάλλθλθ για
πικανι επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ
αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα

1

Μζγεκοσ αίκουςασ (τμ), Μικοσ (μ), Ρλάτοσ (μ), Φψοσ (μ), Ελάχιςτο άνοιγμα ειςόδων προςζλευςθσ (μ), Φψοσ Ρόρτασ (μ), Ψυςικό φωσ
ςτθν αίκουςα, υκμιηόμενοσ φωτιςμόσ, Δυνατότθτα πλιρουσ ςυςκότιςθσ, Κεντρικό ςφςτθμα κλιματιςμοφ, Μζγιςτθ χωρθτικότθτα
ςτθ ηθτοφμενθ διάταξθ, (κ.λπ.).
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ1.1 Ρλθροφοριακό υλικό για τον χϊρο φιλοξενίασ και τισ Τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (ςυμπερ. του catering)
Συνάντθςθ.
Ρ1.2 Υλικό αποδελτίωςθσ τθσ Συνάντθςθσ (φωτογραφικό Εντόσ δεκαπζντε θμερολογιακϊν
υλικό, του χϊρου, τθσ αίκουςασ, του μπουφζ, πριν τθν (15) θμερϊν από τθ λιξθ τθ
ζναρξθ τθσ ςυνάντθςθσ, πριν κάκε διάλλειμα, κατάλογο Συνάντθςθσ.
ςυμμετεχόντων, πρακτικά και υλικό των παρουςιάςεων /
ειςθγιςεων)

Εργαςία 1.2:Μία (1) εναρκτήρια ημερίδα για την προβολή των αποτελεςμάτων τησ Πράξησ, ςτο
πλαίςιο του Παραδοτζου D2.2.2
Η εν λόγω Ημερίδα, θ οποία κα διεξαχκεί ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ, ζχει προγραμματιςτεί για τον μινα
Μ07 ι το Μινα Μ08 τθσ Ρράξθσ (Μάιοσ ι Ιοφνιοσ 2018). Ενδζχεται ο μινασ να αλλάξει (για αργότερα)
με απόφαςθ των Δικαιοφχων τθσ Ρράξθσ. Η οριςτικι θμερομθνία και το πρόγραμμα των
παρουςιάςεων (με τισ ϊρεσ των διαλλειμάτων) τθσ Ημερίδασ, κα κοινοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο από τον
Ψορζα Ανάκεςθσ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν Ημερίδα.
Για τισ ανάγκεσ τθσ Ημερίδασ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει:


Υποςτιριξθ διοργάνωςθσ
o δθμιουργία και αποςτολι προςκλιςεων
o υπθρεςία διερμθνείασ ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα
o υπθρεςίεσ βιντεοςκόπθςθσ και φωτογραφικι κάλυψθ
o δθμιουργία δελτίου τφπου
o ςυνζντευξθ τφπου



Μία (1) αίκουςα εκδθλϊςεων (διάταξθ: κεατρικι/ςυνεδριακι με podium / τράπεηα ομιλθτϊν)
o χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 120 ατόμων
o με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από αναπθρικό αμαξίδιο
o με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθςίον WC για ΑμεΑ
o με ςφνδεςθ WiFi
o με οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό και overhead video-data projector για παρουςίαςθ /
προβολι μζςω Η/Υ laptop



Catering για τουλάχιςτον 120 άτομα (γλυκά/αλμυρά ςνακ, ροφιματα, αναψυκτικά, κ.λπ.)
o Υποδοχι (καφζσ καλωςορίςματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, μπιςκότα/κζικ
o Διάλλειμα (καφζσ διαλείμματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, γλυκά/αλμυρά ςνακ
o Λιξθ (ελαφρφ μπουφζ): ποτά, χυμοί/αναψυκτικά, ελαφριά ςνακ

 Αποδελτίωςθ
ημείωςη: Οι δαπάνεσ μετακίνηςησ και διαμονήσ των ςυμμετεχόντων ςτην Ημερίδα από πλευράσ των
Δικαιοφχων τησ Πράξησ, θα καλυφθοφν από τουσ ίδιουσ, και δεν επιβαρφνουν τον Ανάδοχο. Η
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προετοιμαςία του Προγράμματοσ των ομιλιών είναι ευθφνη του Φορζα Ανάθεςησ και δεν
περιλαμβάνεται ςτισ απαιτοφμενεσ από τον Ανάδοχο υπηρεςίεσ.
τάδια υλοποίηςησ
1. Κακοριςμόσ οριςτικισ θμερομθνίασ (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα Ανάκεςθσ)
2. Ρρόταςθ / -εισ ωσ προσ τον χϊρο φιλοξενίασ τθσ Ημερίδασ (διεφκυνςθ, χαρακτθριςτικά τθσ
αίκουςασ, πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ, πλθροφορίεσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, οδθγίεσ
εφρεςθσ και ςυντεταγμζνεσ για ςυςτιματα θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ) - Ζγκριςθ από τον Ψορζα
Ανάκεςθσ
3. Ρροετοιμαςία προςκλιςεων και καταλόγου αποδεκτϊν (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα
Ανάκεςθσ)
4. Αποςτολι προςκλιςεων
5. Ρρόταςθ μενοφ catering - Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
6. Διεξαγωγι. Ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ Ημερίδασ (α) να αναπαράγει το τελικό
πρόγραμμα και να ετοιμάςει kit ςυμμετεχόντων, (β) να οργανϊςει γραφείο υποδοχισ για τθν
εγγραφι των ςυμμετεχόντων και τθ διανομι ζντυπου υλικοφ, (γ) να διακζςει το κατάλλθλο
προςωπικό για τεχνικι υποςτιριξθ, για τθ ςωςτι λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, και
για τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια των ομιλιϊν και των
διαλλειμάτων, (ε) να καλφψει με βίντεο και φωτογραφίεσ τα δρϊμενα, (ςτ) να οργανϊςει
ςυνζντευξθ τφπου, και (η) να ετοιμάςει το δελτίο τφπου μετά το πζρασ τθσ εκδιλωςθσ.
7. Αποδελτίωςθ. Ωσ προσ τθν αποδελτίωςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα
Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ τθσ Ημερίδασ ςε μορφι κατάλλθλθ για
πικανι επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ
αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ1.3 Ρλθροφοριακό υλικό για τον χϊρο φιλοξενίασ και Τουλάχιςτον
δεκαπζντε
(15)
τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν
catering)
Ημερίδα.
Ρ1.4 Σχζδιο Ρροςκλιςεων και Ρίνακασ Αποδεκτϊν

Τουλάχιςτον
δεκαπζντε
(15)
θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν
Ημερίδα.

Ρ1.5 Υλικό αποδελτίωςθσ τθσ Ημερίδασ (τελικό Εντόσ είκοςι θμερολογιακϊν (20)
πρόγραμμα, κατάλογο εγγραφϊν / ςυμμετεχόντων, θμερϊν από τθ λιξθ τθσ Ημερίδασ.
βίντεο και φωτογραφίεσ, πρακτικά, υλικό παρουςιάςεων
/ ειςθγιςεων / ςυνεντεφξεων, δελτίο τφπου και τυχόν
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δθμοςιεφματα)
Εργαςία 1.3: Ζνα (1) φεςτιβάλ για την προϊθηςη παραδοςιακϊν τεχνιτϊν και προϊόντων
χειροτεχνίασ από τη διαςυνοριακή περιοχή, ςτο πλαίςιο του Παραδοτζου D4.2.5 τησ Πράξησ
Η εν λόγω Εκδιλωςθ, θ οποία κα ζχει χαρακτιρα γιορτισ – φεςτιβάλ, κα ζχει διάρκεια τουλάχιςτον
δφο (2) θμζρεσ, και κα διοργανωκεί ςε κατάλλθλθ περιοχι κοντά ςτα ελλθνο-βουλγαρικά ςφνορα,
εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ (π.χ., ςτο Ραρανζςτι Δράμασ), ζχει
προγραμματιςτεί για τον μινα M23 τθσ Ρράξθσ (Σεπτζμβριοσ 2019). Ενδζχεται, ο μινασ να αλλάξει (για
αργότερα), κατόπιν απόφαςθσ των Δικαιοφχων τθσ Ρράξθσ. Οι οριςτικζσ θμερομθνίεσ, θ τοποκεςία και
το πρόγραμμα τθσ Εκδιλωςθσ, πρζπει να αποφαςιςκοφν από κοινοφ με το Ψορζα Ανάκεςθσ, με τθ
ςφμφωνθ γνϊμθ του Συντονιςτι Δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ (Επικεφαλισ Εταίροσ), τουλάχιςτον τρεισ
μινεσ πριν τθ Εκδιλωςθ.
Ο χαρακτιρασ τθσ Εκδιλωςθσ πρζπει να επικεντρωκεί:
1) Στθν προβολι παραδοςιακϊν χειροτεχνιϊν, χειροποίθτων προϊόντων, και προϊόντων λαϊκισ
τζχνθσ από τθν περιοχι του Ρρογράμματοσ (και από τισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων). Στο πλαίςιο
τθσ Εκδιλωςθσ, διάφοροι τεχνίτεσ-παραγωγοί παραδοςιακϊν χειροτεχνιϊν και προϊόντων
λαϊκισ τζχνθσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ (υποςτθριηόμενοι2 από τθ Ρράξθ αλλά και μθ), κα
ζχουν τθ δυνατότθτα να εκκζςουν προϊόντα τουσ και να παρουςιάςουν τα προϊόντα τουσ ςτο
κοινό.
2) Στθν ανταλλαγι και μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ. Δθλαδι, κεντρικι ςθμαςία πρζπει να ζχουν τα
ςεμινάρια / εργαςτιρια εκκετϊν-παραγωγϊν και καλεςμζνων εκπαιδευτϊν που κα καλφπτουν
διάφορουσ τομείσ χειροτεχνίασ, παραγωγισ παραδοςιακϊν προϊόντων και προϊόντων λαϊκισ
τζχνθσ από τθν Ρεριοχι.
Ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν επιτυχία και τθν επίτευξθ των ευρφτερων ςτόχων τθσ Εκδιλωςθσ ζχουν:


θ ανάδειξθ τθσ κοινισ ταυτότθτασ, των κοινϊν παραδόςεων και του πλοφτου των παραγωγϊν
που διατθροφνται /δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ρεριοχι, και



θ προβολι του οράματοσ τθσ Πράξθσ SocialCrafts, αφενόσ για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του
τομζα, μζςα από τισ ευκαιρίεσ που προςφζρονται ςτθν Κοινωνικι Οικονομία, και αφετζρου για
τθν απαςχόλθςθ ςτον τομζα αυτό μεινοεκτοφντων ατόμων που ηουν ςτθν Ρεριοχι και βιϊνουν
τον αποκλειςμό, όπωσ για παράδειγμα οι πολίτεσ με αναπθρία και οι οικογζνειζσ τουσ.

Στο πλαίςιο αυτό, επιπλζον ςτόχοσ του Ψεςτιβάλ είναι να προωκιςει τα αποτελζςματα και τισ δράςεισ
τθσ Ρράξθσ, όπωσ τα πρότυπα κζντρα υποςτιριξθσ τθσ Ρράξθσ (Καβάλα, άηλογκ), τθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα Κοινισ Ρροϊκθςθσ τθσ Ρράξθσ, τον «Κατάλογο παραδοςιακϊν χειροτεχνϊν τθσ
διαςυνοριακισ περιοχισ», κ.ά. Επίςθσ, το Ψεςτιβάλ πρζπει να οργανωκεί ςε χϊρουσ χωρίσ εμπόδια για
ΑμεΑ και να περιλαμβάνεται μετακίνθςθ με λεωφορεία και άλλεσ διευκολφνςεισ για τουσ επιςκζπτεσ
(ΑμεΑ και μθ) από τισ γφρω περιοχζσ.
Για τισ ανάγκεσ του Ψεςτιβάλ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει:

2

Δθλ. ωφελοφμενοι του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ, των ςεμιναρίων, κ.λπ. τθσ Ρράξθσ
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Δζςμευςθ και διάκεςθ κατάλλθλων χϊρων φιλοξενίασ/διοργάνωςθσ



Δράςεισ δθμοςιότθτασ (προβολισ ςε ΜΜΕ, ζντυπο υλικό, κ.λπ.)



Ιςτοςελίδα προβολισ τθσ Εκδιλωςθσ (WCAG 2.0, AA)



Ρροετοιμαςία / Υποςτιριξθ του Ρρογράμματοσ τθσ Εκδιλωςθσ:
o «χολείο Χειροτεχνίασ»: Διοργάνωςθ μακθμάτων, ςεμιναρίων και παρουςιάςεων με
ςτόχο τθ μετάδοςθ πρακτικισ γνϊςθσ (π.χ., τεχνικζσ χειροτεχνίασ), όπου εκκζτεσπαραγωγοί κα παραδϊςουν μακιματα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ επιςκζπτεσ
o «Χωριό Παράδοςησ»: Διαμόρφωςθ χϊρων για bazaar προϊόντων, διάκεςθ εξοπλιςμοφ
για εκκζτεσ (πάγκοι, ςκίαςτρα, κ.λπ.), εγγραφζσ, εξυπθρζτθςθ / υποςτιριξθ εκκετϊν,
κακαριότθτα/φφλαξθ
o «Μουςικό Χωριό»: Διοργάνωςθ γιορτισ με πρόγραμμα μουςικισ και χορϊν, με ζμφαςθ
ςε τοπικζσ λαϊκζσ παραδόςεισ
o «Σο καφενείο»: Διοργάνωςθ κουηίνασ - catering (τοπικό κραςί, αναψυκτικά/χυμοί, ςνακ)
και διαμόρφωςθ χϊρου για ςερβίριςμα, ομιλίεσ και ανταλλαγι απόψεων
o Υπθρεςία μετακίνθςθσ: Λεωφορεία για επιςκζπτεσ από τισ γφρω περιοχζσ (με
δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ/πρόςβαςθσ επιβατϊν με αναπθρικό αμαξίδιο)
o Λιψθ ςυνεντεφξεων από ςυμμετζχοντεσ και επιςκζπτεσ
o Υπθρεςίεσ βιντεοςκόπθςθσ και φωτογραφικισ κάλυψθσ
o Συνζντευξθ τφπου

 Αποδελτίωςθ
ημείωςη: Οι δαπάνεσ μετακίνηςησ και διαμονήσ των ςυμμετεχόντων ςτην Εκδήλωςη από πλευράσ των
Δικαιοφχων τησ Πράξησ, θα καλυφθοφν από τουσ ίδιουσ, και δεν επιβαρφνουν τον Ανάδοχο.
τάδια υλοποίηςησ
1. Αρχικό ςχζδιο υλοποίθςθσ και προβολισ τθσ Εκδιλωςθσ - Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
2. Ρρόταςθ / -εισ ωσ προσ τθν τοποκεςία και τουσ χϊρουσ φιλοξενίασ τθσ Εκδιλωςθσ (χάρτεσ,
διευκφνςεισ, χαρακτθριςτικά των χϊρων, πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ, οδθγίεσ εφρεςθσ και
ςυντεταγμζνεσ για ςυςτιματα θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ) - Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
3. Κακοριςμόσ οριςτικισ θμερομθνίασ και τοποκεςίασ (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα Ανάκεςθσ)
4. Ρροετοιμαςία (Ρεριοδικι ενθμζρωςθ - Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ)
5. Τελικό αναλυτικό ςχζδιο υλοποίθςθσ και προβολισ τθσ Εκδιλωςθσ - Ζγκριςθ από τον Ψορζα
Ανάκεςθσ
6. Διεξαγωγι. Ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ να διακζςει το κατάλλθλο
προςωπικό για: (α) τεχνικι υποςτιριξθ των εκκετϊν, παραγωγϊν και ομιλθτϊν και (β) τθν
ομαλι εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν. Ρρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ: (α) να
αναπαράγει το τελικό πρόγραμμα και να ετοιμάςει kit ςυμμετεχόντων, (β) να οργανϊςει
γραφείο υποδοχισ για τθν εγγραφι των ςυμμετεχόντων και τθ διανομι ζντυπου υλικοφ, (γ) να
οργανϊςει ςυνζντευξθ τφπου, και (ε) να ετοιμάςει το δελτίο τφπου μετά το πζρασ τθσ
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εκδιλωςθσ.
7. Αποδελτίωςθ. Ωσ προσ τθν αποδελτίωςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα
Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ τθσ Εκδιλωςθσ ςε μορφι κατάλλθλθ για
πικανι επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ
αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ1.6 Αρχικό ςχζδιο υλοποίθςθσ και προβολισ τθσ Τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ πριν τθν
Εκδιλωςθσ
Εκδιλωςθ.
Ρ1.7 Ρλθροφοριακό υλικό για τθν τοποκεςία, τουσ Τουλάχιςτον τζςςερισ (4) μινεσ
χϊρουσ φιλοξενίασ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
πριν τθν Εκδιλωςθ.
Ρ1.8 Ρεριοδικζσ
προετοιμαςία

εκκζςεισ

πεπραγμζνων

για

τθν Μθνιαίεσ εκκζςεισ από τθν
υποβολι του αρχικοφ ςχεδίου
υλοποίθςθσ
ζωσ
τον
μινα
διοργάνωςθσ τθσ Εκδιλωςθσ.

Ρ1.9 Τελικό αναλυτικό ςχζδιο υλοποίθςθσ και προβολισ Τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν τθν
τθσ Εκδιλωςθσ
Εκδιλωςθ.
Ρ1.10 Υλικό αποδελτίωςθσ τθσ Εκδιλωςθσ (τελικό Εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν
πρόγραμμα, κατάλογο εγγραφϊν / ςυμμετεχόντων, θμερϊν από τθ λιξθ τθσ
βίντεο και φωτογραφίεσ, υλικό παρουςιάςεων / Εκδιλωςθσ.
ειςθγιςεων, ςυνεντεφξεισ, δελτίο τφπου, και τυχόν
δθμοςιεφματα)

ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 2: Διοργάνωςθ ειδικϊν ςεμιναρίων
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να διοργανϊςει, εκ μζρουσ του Ψορζα Ανάκεςθσ, τισ εξισ
εκπαιδευτικζσ εκδθλϊςεισ (άτυπθ εκπαίδευςθ) τθσ Ρράξθσ SocialCrafts:
Εργαςία 2.1: Ζνα (1) ειδικό ςεμινάριο για μειονεκτοφντα άτομα, διάρκειασ τεςςάρων (4) ημερϊν, ςτο
πλαίςιο του Παραδοτζου D3.2.1
To εν λόγω Σεμινάριο (άτυπθσ εκπαίδευςθσ), το οποίο κα ζχει διάρκεια τζςςερισ (4) θμζρεσ, ζξι (6)
διδακτικζσ ϊρεσ ανά μζρα, και κα διεξαχκεί ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ, ζχει προγραμματιςτεί για τον
μινα M12 τθσ Ρράξθσ (Οκτϊβριοσ 2018). Ενδζχεται ο μινασ να αλλάξει, κατόπιν απόφαςθσ του Ψορζα
Ανάκεςθσ. Η οριςτικι θμερομθνία και το πρόγραμμα των μακθμάτων (με τισ ϊρεσ των διαλλειμάτων)
του Σεμιναρίου, κα κοινοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο από τον Ψορζα Ανάκεςθσ τουλάχιςτον ζνα μινα πριν
τθ διεξαγωγι του Σεμιναρίου.
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Για τισ ανάγκεσ του Σεμιναρίου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει:


Υποςτιριξθ διοργάνωςθσ
o δθμιουργία και αποςτολι προςκλιςεων
o υπθρεςίεσ βιντεοςκόπθςθσ και φωτογραφικισ κάλυψθσ για το ςφνολο τθσ διάρκειασ του
Σεμιναρίου
o υπθρεςία διερμθνείασ ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα



Μία (1) αίκουςα εκδθλϊςεων (διάταξθ: αίκουςασ διδαςκαλίασ με ζδρα ειςθγθτι)
o χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 50 ατόμων
o με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από αναπθρικό αμαξίδιο
o με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθςίον WC για ΑμεΑ
o με ςφνδεςθ WiFi
o με οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό και overhead video-data projector για παρουςίαςθ /
προβολι μζςω Η/Υ laptop
o με flip charts



Catering για τουλάχιςτον 50 άτομα, για κάκε θμζρα του Σεμιναρίου:
o Υποδοχι (καφζσ καλωςορίςματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, μπιςκότα/κζικ
o Διάλλειμα (καφζσ διαλείμματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, γλυκά/αλμυρά ςνακ



Αποδελτίωςθ.

ημείωςη: Οι δαπάνεσ των ειςηγητών θα καλυφθοφν από τουσ ίδιουσ, και δεν επιβαρφνουν τον
Ανάδοχο. Η προετοιμαςία του Προγράμματοσ των μαθημάτων και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι
ευθφνη των Δικαιοφχων τησ Πράξησ και δεν περιλαμβάνεται ςτισ απαιτοφμενεσ από τον Ανάδοχο
υπηρεςίεσ.
τάδια υλοποίηςησ
1. Κακοριςμόσ οριςτικισ θμερομθνίασ (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα Ανάκεςθσ)
2. Ρρόταςθ / -εισ ωσ προσ τον χϊρο φιλοξενίασ του Σεμιναρίου (διεφκυνςθ, χαρακτθριςτικά τθσ
αίκουςασ, πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ, πλθροφορίεσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, οδθγίεσ
εφρεςθσ και ςυντεταγμζνεσ για ςυςτιματα θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ) - Ζγκριςθ από τον Ψορζα
Ανάκεςθσ
3. Ρροετοιμαςία προςκλιςεων και καταλόγου αποδεκτϊν (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα
Ανάκεςθσ)
4. Αποςτολι προςκλιςεων – Εγγραφζσ εκπαιδευομζνων
5. Ρρόταςθ μενοφ catering - Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
6. Διεξαγωγι. Ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια του Σεμιναρίου: (α) να αναπαράγει το τελικό
πρόγραμμα και να ετοιμάςει kit ςυμμετεχόντων, (β) να οργανϊςει γραφείο υποδοχισ για τθν
εγγραφι των ςυμμετεχόντων και τθ διανομι ζντυπου υλικοφ, (γ) να διακζςει το κατάλλθλο
προςωπικό για τεχνικι υποςτιριξθ, για τθ ςωςτι λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, και
για τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια των ομιλιϊν και των
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διαλλειμάτων, (ε) να καλφψει με βίντεο και φωτογραφίεσ τα δρϊμενα, (ςτ) να διανζμει ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ, με τθ λιξθ των μακθμάτων, αντίτυπα τθσ φόρμασ αξιολόγθςθσ του Σεμιναρίου
και να ςυλλζξει τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα, και (η) να παραδϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ.
7. Αποδελτίωςθ. Ωσ προσ τθν αποδελτίωςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα
Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ του Σεμιναρίου ςε μορφι κατάλλθλθ για
πικανι επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ
αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ2.1 Ρλθροφοριακό υλικό για τον χϊρο φιλοξενίασ και Τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν το
τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (ςυμπερ. του catering)
Σεμινάριο.
Ρ2.2 Σχζδιο Ρροςκλιςεων και Ρίνακασ Αποδεκτϊν

Τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν το
Σεμινάριο.

Ρ2.3 Υλικό αποδελτίωςθσ του Σεμιναρίου (τελικό Εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν
πρόγραμμα, κατάλογο εγγραφϊν / ςυμμετεχόντων, θμερϊν από τθ λιξθ του Σεμιναρίου.
βίντεο και φωτογραφίεσ, υλικό παρουςιάςεων /
ειςθγιςεων, ςυνεντεφξεισ, ςυμπλθρωμζνα φφλλα
αξιολόγθςθσ, και τυχόν δθμοςιεφματα)

Εργαςία 2.2: Ζνα (1) ςεμινάριο για τεχνίτεσ/παραγωγοφσ χειροτεχνιϊν από τη διαςυνοριακή
περιοχή, ςτο πλαίςιο του Παραδοτζου D4.2.2
Tο ςυγκεκριμζνο Σεμινάριο (άτυπθσ εκπαίδευςθσ), το οποίο κα ζχει διάρκεια δφο (2) θμζρεσ, με ζξι (6)
διδακτικζσ ϊρεσ ανά μζρα, και το οποίο κα διεξαχκεί ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ, ζχει προγραμματιςτεί για
τον μινα M12 τθσ Ρράξθσ (Οκτϊβριοσ 2018). Ενδζχεται ο μινασ να αλλάξει, κατόπιν απόφαςθσ του
Ψορζα Ανάκεςθσ. Η οριςτικι θμερομθνία και το πρόγραμμα των μακθμάτων (με τισ ϊρεσ των
διαλλειμάτων) του Σεμιναρίου, κα κοινοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο από τον Ψορζα Ανάκεςθσ τουλάχιςτον
ζνα μινα πριν τθ διεξαγωγι του Σεμιναρίου.
Για τισ ανάγκεσ του Σεμιναρίου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει:


Υποςτιριξθ διοργάνωςθσ
o δθμιουργία και αποςτολι προςκλιςεων
o υπθρεςία διερμθνείασ ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα
o υπθρεςίεσ βιντεοςκόπθςθσ και φωτογραφικισ κάλυψθσ κατά τθ διάρκεια και των δφο
ςεμιναρίων
o υπθρεςία ηωντανισ αναμετάδοςθσ μζςω Διαδικτφου (live web broadcasting) για το
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ςφνολο τθσ διάρκειασ του Σεμιναρίου


Μία (1) αίκουςα ςυςκζψεων / εκδθλϊςεων (διάταξθ: αίκουςασ διδαςκαλίασ με ζδρα ειςθγθτι)
o χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 20 ατόμων
o με δυνατότθτα πρόςβαςθσ από αναπθρικό αμαξίδιο
o με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθςίον WC για ΑμεΑ
o με ςφνδεςθ WiFi
o με οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό και overhead video-data projector για παρουςίαςθ /
προβολι μζςω Η/Υ laptop
o με flip charts



Catering για τουλάχιςτον 20 άτομα, για κάκε θμζρα του Σεμιναρίου:
o Υποδοχι (καφζσ καλωςορίςματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, μπιςκότα/κζικ
o Διάλλειμα (καφζσ διαλείμματοσ): ροφιματα, χυμοί/αναψυκτικά, γλυκά/αλμυρά ςνακ

 Αποδελτίωςθ
ημείωςη: Οι δαπάνεσ των ειςηγητών θα καλυφθοφν από τουσ ίδιουσ, και δεν επιβαρφνουν τον
Ανάδοχο. Η προετοιμαςία του Προγράμματοσ των μαθημάτων και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ είναι
ευθφνη των Δικαιοφχων τησ Πράξησ και δεν περιλαμβάνεται ςτισ απαιτοφμενεσ από τον Ανάδοχο
υπηρεςίεσ.
τάδια υλοποίηςησ
1. Κακοριςμόσ οριςτικισ θμερομθνίασ (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα Ανάκεςθσ)
2. Ρρόταςθ / -εισ ωσ προσ τον χϊρο φιλοξενίασ του Σεμιναρίου (διεφκυνςθ, χαρακτθριςτικά τθσ
αίκουςασ, πλθροφορίεσ προςβαςιμότθτασ, πλθροφορίεσ υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ και οδθγίεσ
εφρεςθσ και ςυντεταγμζνεσ για ςυςτιματα θλεκτρονικισ πλοιγθςθσ) - Ζγκριςθ από τον Ψορζα
Ανάκεςθσ
3. Ρροετοιμαςία προςκλιςεων και καταλόγου αποδεκτϊν (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα
Ανάκεςθσ)
4. Αποςτολι προςκλιςεων – Εγγραφζσ εκπαιδευομζνων
5. Ρρόταςθ μενοφ catering - Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
6. Διεξαγωγι. Ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια του Σεμιναρίου: (α) να αναπαράγει το τελικό
πρόγραμμα και να ετοιμάςει kit ςυμμετεχόντων, (β) να οργανϊςει γραφείο υποδοχισ για τθν
εγγραφι των ςυμμετεχόντων και τθ διανομι ζντυπου υλικοφ, (γ) να διακζςει το κατάλλθλο
προςωπικό για τεχνικι υποςτιριξθ, για τθ ςωςτι λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλιςμοφ, και
για τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια των ομιλιϊν και των
διαλλειμάτων, (δ) να καλφψει με βίντεο και φωτογραφίεσ τα δρϊμενα, (ε) να διανζμει ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ, με τθ λιξθ των μακθμάτων, αντίτυπα τθσ φόρμασ αξιολόγθςθσ του Σεμιναρίου
και να ςυλλζξει τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα, (ςτ) να παραδϊςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ βεβαιϊςεισ
παρακολοφκθςθσ.
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7. Αποδελτίωςθ. Ωσ προσ τθν αποδελτίωςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα
Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ του Σεμιναρίου ςε μορφι κατάλλθλθ για
πικανι επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ
αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ2.4 Ρλθροφοριακό υλικό για τουσ χϊρουσ φιλοξενίασ Τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν το
και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (ςυμπερ. του catering)
Σεμινάριο.
Ρ2.5 Σχζδιο Ρροςκλιςεων και Ρίνακασ Αποδεκτϊν

Τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν το
Σεμινάριο.

Ρ2.6 Υλικό αποδελτίωςθσ του Σεμιναρίου (τελικό Εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν
πρόγραμμα, κατάλογο εγγραφϊν / ςυμμετεχόντων, θμερϊν από τθ λιξθ του Σεμιναρίου.
βίντεο και φωτογραφίεσ, υλικό παρουςιάςεων /
ειςθγιςεων, ςυνεντεφξεισ, ςυμπλθρωμζνα φφλλα
αξιολόγθςθσ, και τυχόν δθμοςιεφματα)

ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 3: Τπθρεςίεσ για τθν υλοποίθςθ του Πιλοτικοφ Προγράμματοσ Καβάλασ
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, εκ μζρουσ του Ψορζα Ανάκεςθσ, πρζπει να αναλάβει τισ εξισ εργαςίεσ ςτο
πλαίςιο του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ ςτθν Καβάλα (δθλ. του Ραραδοτζου D3.2.4 τθσ Ρράξθσ):
Εργαςία 3.1: Τποςτήριξη τησ πιλοτικήσ λειτουργίασ τησ νζασ δομήσ υποςτήριξησ ςτην Καβάλα, για
εννζα (9) μήνεσ, ςτο πλαίςιο του Παραδοτζου D3.2.4
Το Ριλοτικό Ρρόγραμμα τθσ Ρράξθσ ςυμπεριλαμβάνει τθ ςφςταςθ και τθν πιλοτικι λειτουργία μίασ
νζασ δομισ υποςτιριξθσ ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ με ςτόχο τθ δοκιμαςτικι υποςτιριξθ ενδιαφερόμενων
ωφελοφμενων (αφενόσ τεχνιτϊν/παραγωγϊν παραδοςιακϊν χειροτεχνιϊν και αφετζρου
μειονεκτοφντων ατόμων από τθ διαςυνοριακι περιοχι - βλ. παραπάνω)
Το Ριλοτικό Ρρόγραμμα ςτθν πόλθ τθσ Καβάλασ, το οποίο κα ζχει διάρκεια εννζα (9) μινεσ, ζχει
προγραμματιςτεί για τουσ μινεσ M14-Μ22 τθσ Ρράξθσ (Νοζμβριοσ 2018 – Αφγουςτοσ 2019). Ενδζχεται
ο μινασ ζναρξθσ να αλλάξει, κατόπιν απόφαςθσ του Ψορζα Ανάκεςθσ. Η οριςτικι θμερομθνία ζναρξθσ
και ο χϊροσ φιλοξενίασ τθσ νζασ δομισ κα κοινοποιθκοφν ςτον Ανάδοχο από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
τουλάχιςτον τζςςερισ μινεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ.
Στο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ νζασ δομισ υποςτιριξθσ ςτθν Καβάλα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να
παρζχει ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ ωφελοφμενουσ τθσ δομισ, μζςω τθσ διάκεςθσ εννζα (9)
επαγγελματιϊν (με μερικι απαςχόλθςθ βλ. άρκρα 9 & 12 τθσ παροφςθσ) για τθ ςτελζχωςθ τθσ δομισ:


Ενόσ (1) ςυμβοφλου ςταδιοδρομίασ/καριζρασ, ο οποίοσ κα αναλάβει, μζςα από προςωπικζσ
ςυνεντεφξεισ και με τθ χριςθ ψυχομετρικϊν τεςτ (επαγγελματικϊν ενδιαφερόντων &
προςωπικότθτασ), και αξιοποιϊντασ τα εργαλεία και το υλικό τθσ Ρράξθσ SocialCrafts,να
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βοθκάει τουσ ωφελοφμενουσ και από τισ δφο ομάδεσ για: (α) τθ λιψθ ςωςτϊν αποφάςεων για
τα μελλοντικά τουσ επαγγελματικά ςχζδια (δθμιουργία εταιρίασ, επιλογι τθσ αυτό απαςχόλθςθσ, ι εξειδίκευςθ και αναηιτθςθ εργαςίασ ωσ απαςχολοφμενοσ), μζςω τθσ
αναηιτθςθσ κατάλλθλων πθγϊν πλθροφόρθςθσ, τθ ςυλλογι και οργάνωςθ ςχετικϊν
πλθροφοριϊν, κ.λπ., (β) τον εφοδιαςμό όλων των απαραίτθτων προςόντων, ϊςτε να πετφχουν
τουσ ςτόχουσ τουσ, (γ) να αναηθτιςουν εργαςία (ςφνταξθ βιογραφικοφ και ςυνοδευτικισ
επιςτολισ, αξιοποίθςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, πραγματοποίθςθ επαφϊν με φορείσ
εφρεςθσ εργαςίασ, ςυμμετοχι ςε ςχετικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ θμζρεσ καριζρασ, προετοιμαςία για
ςυνεντεφξεισ, κ.λπ.), και (δ) να βελτιϊςουν τθν καριζρα και τθ ςτρατθγικι τουσ.


Ενόσ (1) ςφμβουλου επιχειριςεων, ο οποίοσ κα ζχει υπόβακρο ςυμβοφλου ανάπτυξθσ
μικρομεςαίων επιχειριςεων και επιχειρθματιϊν και κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, και
οποίοσ κα υποςτθρίηει τθ ςφςταςθ νζων μονάδων (π.χ., ςυμβουλζσ για τθν ωρίμανςθ μιασ
ιδζασ, για το είδοσ εταιρείασ, ζδρα, κλπ., υποςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ
ςχεδίου, ςυμβουλζσ ςε κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ, υποςτιριξθ ςτθν επιλογι τρόπων
προϊκθςθσ τθσ ιδζασ, ςτθν αναηιτθςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ, κ.λπ.)



Ενόσ (1) ςυμβοφλου marketing, ο οποίοσ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ και των εργαλείων και των
λφςεων τθσ Ρράξθσ SocialCrafts, κα υποςτθρίηει ωφελοφμενουσ που κα προζρχονται από τθν
ομάδα των τεχνιτϊν-παραγωγϊν (π.χ., ωσ προσ τθν κατάρτιςθ ςτοχευμζνων πλάνων marketing
ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ των μονάδων τουσ, τον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ δράςεων
marketing, τθ διενζργεια ερευνϊν αγοράσ, τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ αξιοποίθςθσ κοινωνικϊν
μζςων, τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ εταιρικισ κουλτοφρασ και ταυτότθτασ, τον ςχεδιαςμό
δράςεων προϊκθςθσ, κ.λπ.)



Δφο (2) διαχειριςτϊν δεδομζνων, οι οποίοι κα υποςτθρίηουν τουσ ωφελοφμενουσ που κα
προζρχονται από τθν ομάδα των τεχνιτϊν-παραγωγϊν (δθλ. ωσ προσ τθν εγγραφι τουσ ςτθν
Ρλατφόρμα προϊκθςθσ τθσ Ρράξθσ, και ςτθ χριςθ των λειτουργιϊν τθσ για τθ δθμιουργία
«εικονικοφ» καταςτιματοσ, τθ φωτογράφιςθ και καταχϊριςθ προϊόντων, τθν αλλθλεπίδραςθ
με πελάτεσ, κ.λπ.)



Ενόσ (1) εμπειρογνϊμονα / εκπαιδευτι Η/Τ, ο οποίοσ κα ζχει υπόβακρο εκπαιδευτι
πλθροφορικισ και κα: (α) εκπαιδεφει τουσ ωφελοφμενουσ ςτθ χριςθ των εφαρμογϊν και των
εργαλείων τθσ Ρράξθσ (διαδικτυακι πλατφόρμα προϊκθςθσ τθσ Ρράξθσ, εφαρμογι κινθτοφ για
παραγωγοφσ που ζχουν εγγραφκεί ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ πλατφόρμασ, κ.λπ.), (β) κα παρζχει
ςυμβουλζσ για τθν αξιοποίθςθ ειδικϊν εργαλείων και εφαρμογϊν ΤΡΕ που βοθκοφν ςτθ
βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, (γ) κα παρζχουν κακοδιγθςθ και κατάρτιςθ για τθ χριςθ και
εξοικείωςθ νζων υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν για άτομα με αναπθρίεσ.



Δφο (2) μεντόρων ωφελοφμενων που προζρχονται από ευάλωτεσ ομάδεσ, οι οποίοι κα
προςφζρουν εξατομικευμζνθ κακοδιγθςθ και παρακολοφκθςθ (mentoring, coaching, tutoring,
κ.λπ.) ςε ωφελοφμενουσ που αναηθτοφν εργαςία και ςε ωφελοφμενουσ που ζχουν τοποκετθκεί
ςε κζςεισ εργαςίασ.



Ενόσ (1) Τπευκφνου-υντονιςτι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κατά τθν πιλοτικι λειτουργία τθσ
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Δομισ, ο οποίοσ κα αναλάβει τον ςυνολικό ςυντονιςμό, τθν επίβλεψθ και τθ διαχείριςθ του
Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Καβάλασ. Ο Συντονιςτισ κα αναφζρεται προσ, και κα ενθμερϊνει
ςυςτθματικά, τα μζλθ τθσ Επιτροπήσ Παρακολοφθηςησ και Καθοδήγηςησ του Προγράμματοσ
(ςτελζχθ από τουσ Δικαιοφχουσ τθσ Ρράξθσ) για τα πεπραγμζνα και τον προγραμματιςμό ςε
διάφορεσ φάςεισ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ (υποβολι αναλυτικϊν μθνιαίων εκκζςεων
πεπραγμζνων - προγραμματιςμοφ).
τάδια υλοποίηςησ
1. Αρχικό ςχζδιο υλοποίθςθσ και προβολισ του Ρρογράμματοσ- Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
2. Διάχυςθ υλικοφ προϊκθςθσ τθσ Δομισ (το οποίο κα διακζςει ο Ψορζασ Ανάκεςθσ ςτον
Ανάδοχο)
3. Κακοριςμόσ οριςτικισ θμερομθνίασ ζναρξθσ (ςε ςυνεννόθςθ με τον Ψορζα Ανάκεςθσ)
4. Εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ δομισ (4-ιμερο ςεμινάριο από εκπαιδευτζσ και με εκπαιδευτικό
υλικό που κα διακζςουν οι Δικαιοφχοι τθσ Ρράξθσ) – Εξοικείωςθ με τον ειδικό εξοπλιςμό και
τθν υποδομι τθσ νζασ Δομισ.
5. Διεξαγωγι. Τα ςτελζχθ που κα διακζςει ο Ανάδοχοσ πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ
λειτουργίασ τθσ Δομισ


να λειτουργοφν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό-Οδηγό Λειτουργίασ τησ Δομήσ (τον οποίο κα
διακζςει ο Ψορζασ Ανάκεςθσ ςτον Ανάδοχο) και να παρζχουν τισ προβλεπόμενεσ
υπθρεςίεσ δια ηϊςθσ ι/και εξ αποςτάςεωσ ςτουσ ωφελοφμενουσ (αξιοποιϊντασ
εκπαιδευτικό και ςυμβουλευτικό υλικό το οποίο κα διακζςει ο Ψορζασ Ανάκεςθσ ςτον
Ανάδοχο)



να ςυνεργάηονται-ςυντονίηονται με τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ υλοποίθςθσ του Ριλοτικοφ
Ρρογράμματοσ (ςτελζχωςθ από τουσ υπόλοιπουσ Δικαιοφχουσ Ζργου τθσ Ρράξθσ) για τθν
ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ των ωφελοφμενων και ςτισ δφο νζεσ δομζσ τθσ Ρράξθσ
(Καβάλα, άηλογκ)



να φροντίςουν για τθν αναπαραγωγι και διανομι ςχετικοφ υλικοφ για τουσ
ωφελοφμενουσ (το οποίο κα διακζςει ο Ψορζασ Ανάκεςθσ ςτον Ανάδοχο)



να οργανϊςουν γραφείο υποδοχισ για τθν εγγραφι και εξυπθρζτθςθ των ωφελοφμενων



να διανζμουν ςτουσ ωφελοφμενουσ, κατά τθ διάρκεια και με τθ λιξθ του προγράμματοσ,
αντίτυπα τθσ φόρμασ αξιολόγθςθσ του Ρρογράμματοσ και να ςυλλζγουν τα
ςυμπλθρωμζνα ζντυπα



να τθροφν αρχείο ωφελοφμενων και να οργανϊςουν ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ
εξζλιξισ τουσ, με διαςφάλιςθ τθσ μθ διαρροισ προςωπικϊν δεδομζνων



να τθροφν βιβλίο δραςτθριοτιτων για τθν θμεριςια και ωριαία καταγραφι των
δραςτθριοτιτων και των ατομικϊν ραντεβοφ
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να καλφψουν με βίντεο και φωτογραφίεσ τα δρϊμενα και κα λάβουν ςυνεντεφξεισ από
τουσ ωφελοφμενουσ (Σθμείωςθ: Δεν επιτρζπεται θ οποιαδιποτε λιψθ φωτογραφιϊν και
των βίντεο κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων / ςυνεδριϊν με τουσ ωφελοφμενουσ)



να παραδϊςουν ςτουσ ωφελοφμενουσ, με τθν ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ,
βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο Ρρόγραμμα

6. Αποδελτίωςθ. Ωσ προσ τθν αποδελτίωςθ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα
Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το ςφνολο του υλικοφ του Ρρογράμματοσ ςε μορφι κατάλλθλθ για
πικανι επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ
αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί. Τυχόν ςυμπλθρωμζνα φφλλα με
προςωπικά δεδομζνα των ωφελοφμενων, πρζπει να παραδοκοφν με οδθγίεσ αςφαλοφσ
αποκικευςθσ και ςυμμόρφωςθσ με τισ διατάξεισ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Τυχόν
ομαδικζσ φωτογραφίεσ των ωφελοφμενων, κ.λπ., όπου τα πρόςωπα των ωφελοφμενων κα είναι
αναγνωρίςιμα, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπογεγραμμζνεσ δθλϊςεισ ςυγκατάκεςθσ των
ωφελοφμενων ι να ζχει αποκρυφκεί θ περιοχι του προςϊπου με κατάλλθλεσ τεχνικζσ αλλοίωςθ
προςϊπου (π.χ., κόλωςθ ι «μωςαϊκό»)
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
ΠΑΡΑΔΟΗ
Ρ3.1 Αρχικό ςχζδιο υλοποίθςθσ και προβολισ του Τουλάχιςτον τζςςερισ (4) μινεσ πριν
Ρρογράμματοσ
τθν ζναρξθ του Ρρογράμματοσ.
Ρ3.2 Αναλυτικζσ μθνιαίεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων και Μθνιαίεσ εκκζςεισ από τον μινα
προγραμματιςμοφ
ζναρξθσ
του
Ριλοτικοφ
Ρρογράμματοσ ζωσ τον μινα
ολοκλιρωςθσ του Ρρογράμματοσ.
Ρ3.3 Υλικό αποδελτίωςθσ του Ρρογράμματοσ (αρχείο Εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν
ωφελοφμενων, βιβλίο δραςτθριοτιτων, βίντεο και θμερϊν
από
τθ
λιξθ
του
φωτογραφίεσ, υλικό ςυνεντεφξεων, ςυμπλθρωμζνα Ρρογράμματοσ.
φφλλα αξιολόγθςθσ και τυχόν δθμοςιεφματα)

Εργαςία 3.2: Αξιολόγηςη του αντίκτυπου τησ πιλοτικήσ λειτουργίασ τησ νζασ δομήσ υποςτήριξησ ςτην
Καβάλα -Εξαγωγή διδαγμάτων, ςτο πλαίςιο του Παραδοτζου D3.2.4
Για τθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ του αντίκτυπου του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Καβάλασ ςτουσ
ωφελοφμενοφσ του, και ςε ςχζςθ με τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ και δείκτεσ τθσ Ρράξθσ, ο Ανάδοχοσ
πρζπει:


να αναπτφξει κατάλλθλθ μεκοδολογία, και να οργανϊςει / λειτουργιςει κατάλλθλο μθχανιςμό
ςυλλογισ πλθροφοριϊν και δεδομζνων, ϊςτε με τθ λιξθ του Ρρογράμματοσ να είναι ςε κζςθ
να υποβάλει ςυνολικό απολογιςμό - αποτίμθςθσ του πιλοτικοφ ζργου τθσ δομισ τθσ Καβάλασ
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(ποιοτικι και ποςοτικι ανάλυςθ και παρουςίαςθ δεδομζνων), ο οποίοσ πρζπει να ςυνοδεφεται
από δείγματα πρωτότυπου υλικοφ ςχετικοφ με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ (ςυνεντεφξεισ, τεςτ
και ερωτθματολόγια).


να εκπονιςει αναλυτικι αναφορά ςχετικά με τα παραχκζντα διδάγματα για τθ μελλοντικι
βελτίωςθ, βιωςιμότθτα και μεταφερςιμότθτα του παραδείγματοσ τθσ Καβάλασ.

τάδια υλοποίηςησ
1. Σχεδιαςμόσ μεκοδολογίασ υπολογιςμοφ του αντίκτυπου και ςχζδιο πλάνου ςυλλογισ
δεδομζνων για τθν εφαρμογι τθσ προτεινόμενθ μεκοδολογίασ - Ζγκριςθ από τον Ψορζα
Ανάκεςθσ
2. Συλλογι – ανάλυςθ ςτοιχείων κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ φάςθσ (εννζα μινεσ)
3. Συγγραφι ςυνολικοφ απολογιςμοφ - αποτίμθςθσ του πιλοτικοφ ζργου τθσ δομισ τθσ Καβάλασ
4. Συγγραφι ζκκεςθσ παραχκζντων διδαγμάτων από τθν υλοποίθςθ του πιλοτικοφ ζργου τθσ
Καβάλασ
5. Ραράδοςθ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το
ςφνολο του υλικοφ του απολογιςμοφ και των διδαγμάτων ςε μορφι κατάλλθλθ για πικανι
επανζκδοςθ και μελλοντικι αναπαραγωγι, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ αυτι
ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ3.4 Σχεδιαςμόσ μεκοδολογίασ παρακολοφκθςθσ Τουλάχιςτον δφο (4) μινεσ πριν τθν
αντίκτυπου – Σχζδιο πλάνου ςυλλογισ δεδομζνων
ζναρξθ του Ρρογράμματοσ.
Ρ3.5 Συνολικόσ απολογιςμόσ / αποτίμθςθ του πιλοτικοφ Εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν
ζργου τθσ δομισ τθσ Καβάλασ - Ζκκεςθ παραχκζντων θμερϊν
από
τθ
λιξθ
του
διδαγμάτων
Ρρογράμματοσ.
Ρ3.6 Υλικό αποδελτίωςθσ του Σεμιναρίου

Εντόσ είκοςι (20) θμερολογιακϊν
θμερϊν
από
τθ
λιξθ
του
Ρρογράμματοσ.

ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 4: Παραγωγι ψθφιακοφ εντφπου προβολισ – Μεταγραφι
Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, εκ μζρουσ του Ψορζα Ανάκεςθσ, πρζπει να αναλάβει τισ παρακάτω εργαςίεσ
ςτο πλαίςιο τθσ παραγωγισ του ψθφιακοφ καταλόγου τθσ Ρράξθσ για τθν προβολι και προϊκθςθ
παραγωγϊν και χειροτεχνιϊν τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ(δθλ. του Ραραδοτζου D4.2.4 τθσ Ρράξθσ).
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Εργαςία 4.1: χεδίαςη του ψηφιακοφ καταλόγου, ςτο πλαίςιο του παραδοτζου D4.2.4
Το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ Εργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ εντφπου ςε τρεισ
γλϊςςεσ (ενδεικτικά: 25 ςελίδεσ, 6000 λζξεισ ανά γλϊςςα) για τθν προϊκθςθ παραγωγϊν και
προϊόντων χειροτεχνίασ και λαϊκισ τζχνθσ από τθν διαςυνοριακι περιοχι. Η ζκδοςθ αυτι κα
υποςτθρίηει τθν ευρφτερθ προϊκθςθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ και κλθρονομιάσ τθσ παραδοςιακισ
χειροτεχνίασ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ.
Το ψθφιακι αυτι ζκδοςθ κα επικεντρϊνεται:
1) Στθν προβολι παραγωγϊν και παραδοςιακϊν χειροτεχνιϊν, χειροποίθτων προϊόντων, και
προϊόντων λαϊκισ τζχνθσ από τθν περιοχι του Ρρογράμματοσ (και από τισ δφο πλευρζσ των
ςυνόρων). Στθν ζκδοςθ αυτι, θ οποία κα ζχει τθ μορφι προωκθτικοφ καταλόγου, κα
παρουςιάηονται διάφοροι τεχνίτεσ-παραγωγοί παραδοςιακϊν χειροτεχνιϊν και προϊόντων
λαϊκισ τζχνθσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ (υποςτθριηόμενοι3 από τθ Ρράξθ αλλά και μθ), κα
αποτυπϊνεται και αναδεικνφεται θ προςπάκειά τουσ να προςφζρουν ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ
για μειονεκοφντα άτομα (δθλ. το κοινωνικό τουσ αντίκτυπο), και κα παρουςιάηονται τα
προϊόντα τουσ.
2) Στθν ανάδειξθ τθσ κοινισ ταυτότθτασ, των κοινϊν παραδόςεων και του πλοφτου των
παραγωγϊν που διατθροφνται /δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ρεριοχι.
3) Στθν προβολι του οράματοσ τθσ Πράξθσ SocialCrafts, αφενόσ για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του
τομζα, μζςα από τισ ευκαιρίεσ που προςφζρονται ςτθν Κοινωνικι Οικονομία, και αφετζρου για
τθν απαςχόλθςθ ςτον τομζα αυτό μειονεκτοφντων ατόμων που ηουν ςτθν Ρεριοχι και βιϊνουν
τον αποκλειςμό, όπωσ για παράδειγμα οι πολίτεσ με αναπθρία και οι οικογζνειζσ τουσ.
Στο πλαίςιο αυτό, επιπλζον ςτόχοσ τθσ εν λόγω ζκδοςθσ είναι να προωκιςει τα αποτελζςματα και τισ
δράςεισ τθσ Ρράξθσ, όπωσ τα πρότυπα κζντρα υποςτιριξθσ τθσ Ρράξθσ (Καβάλα, Razlog), τθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα Κοινισ Ρροϊκθςθσ τθσ Ρράξθσ, κ.ά.
Ειδικότερα, ςτα περιεχόμενα τθσ ζκδοςθσ πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται:


Ρλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με τθν Ρράξθ (Στόχοι, Ρλαίςιο υλοποίθςθσ, Δράςεισ, Αποτελζςματα), με
τθν κοινοπραξία τθσ Ρράξθσ, και με τθν παραγωγι του Καταλόγου.



Ρλθροφορίεσ για παραγωγοφσ και κατάλογο των προϊόντων τουσ με περιγραφζσ και
φωτογραφίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των QRCodes4 που κα παραπζμπουν ςτισ αντίςτοιχεσ
ιςτοςελίδεσ αναλυτικισ παρουςίαςισ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Κοινισ Ρροϊκθςθσ
τθσ Ρράξθσ.



Ρλθροφορίεσ για παραδοςιακζσ τεχνικζσ ι/και είδθ χειροτεχνίασ και λαϊκισ τζχνθσ από τθν
περιοχι

3

Δθλ. ωφελοφμενοι του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ, των ςεμιναρίων, κ.λπ. τθσ Ρράξθσ
Στον Κατάλογο, πρζπει να γίνεται εκτενϊσ χριςθ κωδικϊν QR (Quick Response Codes). Οι κωδικοί QR είναι μια μορφι barcodes και
αποτελοφν ζναν εφκολο τρόπο ςφνδεςθσ του περιεχομζνου του ζντυπου με πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, φωτογραφίεσ, κλπ. που κα
υπάρχουν διακζςιμεσ online ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα Κοινισ Ρροϊκθςθσ τθσ Ρράξθσ. Οι αναγνϊςτεσ κα μποροφν, εφόςον
ζχουν εγκατεςτθμζνθ ςτο κινθτό ι ςτο tablet τουσ κατάλλθλθ εφαρμογι θ οποία «διαβάηει» κωδικοφσ QR, να χρθςιμοποιιςουν τθν
κάμερα τθσ ςυςκευισ τουσ για να ςκανάρουν ςε δευτερόλεπτα τθν εικόνα του κωδικοφ ενόσ προϊόντοσ και να μεταφερκοφν
αυτόματα μζςα από τον πλοθγό του κινθτοφ ςτθ αντίςτοιχθ ιςτοςελίδα που κα περιζχει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για το εν λόγω
προϊόν, τον παραγωγό, κλπ.

4
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Ωριςιμεσ πλθροφορίεσ για άτομα που αναηθτοφν εργαςία



Ωριςιμεσ πλθροφορίεσ για παραγωγοφσ ςε ςχζςθ με τθ δράςθ και τισ υπθρεςίεσ των νζων
δομϊν τθσ Καβάλασ και του Razlog.

Οι πλθροφορίεσ που κα ςυλλεχκοφν πρζπει να είναι ζγκυρεσ και να προβλθκοφν ςτο ζντυπο με τρόπο
εφχρθςτο και ςυνοπτικό χωρίσ να παραλείπονται ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ.
τάδια υλοποίηςησ
1. Σχεδιαςμόσ –Οριςτικζσ Ρροδιαγραφζσ: Το ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθν ςαφι οριοκζτθςθ του
αντικειμζνου του Καταλόγου και τον ςαφι προςδιοριςμό των ςτόχων του, τθσ δομισ τουσ και
τα είδθ πλθροφορίασ που κα περιλαμβάνει
2. Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
3. Συλλογι και επεξεργαςία πλθροφοριϊν και ςτοιχείων για τθ ςφνταξθ των περιεχομζνων του
Καταλόγου και ςυγγραφι των περιεχομζνων του Καταλόγου: Η φάςθ αυτι αφορά αποκλειςτικά
ςτθ ςυγγραφι, επιμζλεια και ζκδοςθ των κειμζνων, των φωτογραφιϊν και των περιεχομζνων
του Καταλόγου. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν επιμζλεια τθσ Ζκδοςθσ και γενικότερα
ςτο ςυντονιςμό όλων των ενεργειϊν που απαιτεί μία τζτοια ζκδοςθ, κακότι κα κακορίςουν τθ
μορφι του τελικοφ προϊόντοσ και κα εξαςφαλίςουν τθν παραγωγι ενόσ καλαίςκθτου και
λειτουργικοφ θλεκτρονικοφ εγγράφου.
4. (Μετάφραςη - Επιμζλεια, βλ. Εργαςία 4.2)
5. Σχεδιαςμόσ εντφπου - Ρροεκτφπωςθ

6.
7.
8.
9.



Δθμιουργία του αρχικοφ κζματοσ ζκδοςθσ (αγγλ. concept) και δθμιουργία προτφπου για
αναπαραγωγι (γραμμζνο, ςχεδιαςμζνο, χαραγμζνο ι φωνογραφθμζνο)



Δθμιουργία του αρχικοφ κζματοσ και κακοριςμό τθσ αιςκθτικισ διάταξθσ των ενοτιτων
του εγγράφου (αγγλ. layout) και εικαςτικι πρόταςθ για το εξϊφυλλο και το εςωτερικό



Σελιδοποίθςθ (κακοριςμόσ τθσ διάταξθσ των ςελίδων που πρόκειται να δθμιουργθκοφν,
ςτο φφλλο του χαρτιοφ πικανισ μελλοντικισ εκτφπωςθσ)



Στοιχειοκεςία (μορφοποίθςθ κειμζνων, επεξεργαςία εικόνων, πινάκων, διαγραμμάτων,
ειδικϊν ςυμβόλων, κ.λπ.)

 Ρρο-εκτφπωςθ ςε μορφι PDF (ωσ δείγμα)
Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
(Σελική Επιμζλεια, βλ. Εργαςία 4.2)
Ζγκριςθ από τον Ψορζα Ανάκεςθσ
Τελικι προ-εκτφπωςθ ςε μορφι PDF (ωσ δείγμα)

Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ4.1 Ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ τθσ ζκδοςθσ

Δζκα τζςςερισ (11) μινεσ από τθν
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υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Ρ4.2 Ρροδιαγραφζσ εντφπου και προ-εκτφπωςθ του Δζκα επτά (14) μινεσ από τθν
τελικοφ ςχεδίου τθσ ζκδοςθσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Βουλγάρικα)
Ρ4.3 Ρρο-εκτφπωςθ τθσ τελικισ ζκδοςθσ (τρεισ γλϊςςεσ) Δζκα οκτϊ (15) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Εργαςία 4.2: Επιμζλεια και μετάφραςη τησ τελικήσ ζκδοςησ του ψηφιακοφ καταλόγου, ςε τρείσ (3)
γλϊςςεσ, ςτο πλαίςιο του παραδοτζου D4.2.4
Ο Κατάλογοσ πρζπει να εκδοκεί ςε τρεισ γλϊςςεσ: Ελλθνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα (ενδεικτικά: 25
ςελίδεσ, 6000 λζξεισ ανά γλϊςςα). Η παροφςα εργαςία αφορά ςε μετάφραςθ και επιμζλεια των
κειμζνων ςτισ τρεισ γλϊςςεσ.
τάδια υλοποίηςησ
1. Μετάφραςθ-επιμζλεια αρχικϊν κειμζνων (τρεισ γλϊςςεσ)
2. Τελικι επιμζλεια - Διορκϊςεισ (επί του ςτοιχειοκετθμζνων κειμζνων, ςε τρεισ γλϊςςεσ)
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ4.4 Τα κείμενα του Καταλόγου ςε τρεισ γλϊςςεσ Δζκα ζξι (13) μινεσ από τθν
(Ελλθνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά)
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Εργαςία 4.3: Μεταγραφή (μετατροπή) τησ τελικήσ ζκδοςησ του ψηφιακοφ καταλόγου, ςε
εναλλακτικζσ προςβάςιμεσ ψηφιακζσ μορφζσ, ςε τρείσ (3) γλϊςςεσ, ςτο πλαίςιο του παραδοτζου
D4.2.4
Για τθ μεταγραφι/μετατροπι του προωκθτικοφ Καταλόγου ςε εναλλακτικζσ προςβάςιμεσ ψθφιακζσ
μορφζσ (3 γλϊςςεσ) και υποβολι ςτον Επικεφαλισ Εταίρο (Lead Beneficiary 1), προκειμζνου να
ενςωματωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα και ςε προωκθτικά USB τθσ Ρράξθσ, ςθμειϊνονται τα ακόλουκα.
Ο προωκθτικόσ κοινόσ Κατάλογοσ (ψθφιακι ζκδοςθ, 3 γλϊςςεσ) που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο του
Ζργου (βλ. παραπάνω) κα αποτελζςει ζνα ςθμαντικό μζςο προβολισ των ωφελοφμενων παραγωγϊν
από τθ διαςυνοριακι περιοχι, αλλά και τθσ ίδιασ τθσ Ρράξθσ. Επομζνωσ, πρζπει να διαςφαλιςκεί θ
δυνατότθτα τθσ ευρφτερθσ δυνατισ διάχυςισ του ςτο κοινό, και να εξαςφαλιςκεί θ δυνατότθτα
πρόςβαςθσ και χριςθσ του από όλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου από άτομα με αναπθρίεσ.
Η ανάγκθ να καταςτεί ο νζοσ Κατάλογοσ πλιρωσ προςβάςιμοσ και για άτομα με αναπθρία, χριςτεσ
υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν, κ.λπ. προκφπτει και από το γεγονόσ ότι θ Ρράξθ, ωσ οφείλει λόγω τον
Κανονιςμϊν, ενςωματϊνει τθν οριηόντια ζνταξθ του κριτθρίου τθσ «προςβαςιμότθτασ των ατόμων με
αναπθρία», δθλαδι δεςμεφεται για τθν πλιρθ εφαρμογι του άρκρου 16 του Γενικοφ Κανονιςμοφ των
Ταμείων (Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006 του Συμβουλίου, τθσ 11θσ Ιουλίου 2006, περί κακοριςμοφ
γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
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Ταμείο και το Ταμείο Συνοχισ και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1260/1999). Δθλαδι, θ
δυνατότθτα και ευκολία πρόςβαςθσ ςτα αποτελζςματα τθσ Ρράξθσ, είτε φυςικι είτε θλεκτρονικι, για
διάφορεσ κατθγορίεσ ατόμων με αναπθρία αποτελεί υποχρζωςθ τθν οποία θ Ρράξθ οφείλει και
απαιτεί να λαμβάνεται υπόψθ ςε όλεσ τισ δράςεισ και τα αποτελζςματα που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο
αυτισ, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που υλοποιοφνται από υπεργολάβουσ των Δικαιοφχων Ζργου τθσ
Ρράξθσ.
Επομζνωσ, ο νζοσ Κατάλογοσ πρζπει κατ’ αρχιν να καταςτεί προςβάςιμοσ για άτομα με αναπθρία,
χριςτεσ υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν, κ.λπ., και ςτθ ςυνζχεια να διαχυκεί με μαηικά email,
ενςωματωκεί ςτθν Ιςτοςελίδα, ςτθν Ρφλθ, ςτα social media, ςτα προωκθτικά USB τθσ Ρράξθσ, κ.λπ.,
ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι προβολι του, αξιοποιϊντασ διάφορα μζςα και κανάλια
επικοινωνίασ.
Στο πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να μετατρζψει (μεταγραφι) τον Κατάλογο ςε
εναλλακτικζσ ψθφιακζσ μορφζσ (τουλάχιςτον MS Word, Adobe PDF, TXT, HTML και ακουςτικι μορφι
MP3), οι οποίεσ κα είναι προςβάςιμεσ και κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ για άτομα με αναπθρία. Ιδιαίτερθ
προςοχι κα πρζπει να δοκεί ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ προςβαςιμότθτα και θ χρθςτικότθτα των
παρεχόμενων εναλλακτικϊν μορφϊν για διάφορουσ τφπουσ χρθςτϊν με αναπθρίεσ.
Ο Κατάλογοσ κα διατίκεται δωρεάν, μζςω διάφορων διαδικτυακϊν χϊρων, όπωσ αυτϊν του Ψορζα
Υλοποίθςθσ, τθσ Ρράξθσ, του Διμου Καβάλασ και τθσ Ε.Σ.Α.μεΑ.
Συγκεκριμζνα, ςτθν παροφςα Εργαςία περιλαμβάνονται:


Η παραγωγι ψθφιακισ ζκδοςθσ, ςε μορφι κατάλλθλθ για επαγγελματικι εκτφπωςθ



Η παραγωγι ψθφιακισ ζκδοςθσ, ςε μορφι προςβάςιμου αρχείου MSWord και προςβάςιμου
αρχείου PDF, κατάλλθλεσ για αποςτολι / διάχυςθ μζςω θλεκτρονικϊν / ψθφιακϊν μζςων
(email, Web, ψθφιακά μζςα αποκικευςθσ). Για τισ ανάγκεσ τθσ παραγωγισ αυτισ, απαιτείται:
o Η επιδιόρκωςθ των πρωτότυπων πθγαίων ψθφιακϊν αρχείων (MS Word, PowerPoint,
Excel, Adobe PDF, κ.λπ.) και αποκατάςταςθ τθσ προςβαςιμότθτασ αυτϊν με βάςθ
διεκνείσ οδθγίεσ, πρότυπα και καλζσ πρακτικζσ για τθν προςβαςιμοποίθςθ
θλεκτρονικϊν εγγράφων (βλ., οδθγίεσ τθσ Microsoft, τθσ Adobe, του Section 508, του
Digital Office Document (ADOD) Project, τθσ European Blind Union (EBU))
o Η επεξεργαςία και αποκατάςταςθ τθσ προςβαςιμότθτασ φωτογραφιϊν, εικόνων,
γραφθμάτων, χαρτϊν και λοιπϊν ςτοιχείων του καταλόγου



Η δθμιουργία διάφορων εναλλακτικϊν, ιςοδφναμων, προςβάςιμων ψθφιακϊν μορφϊν, όπωσ
o ιςοδφναμα αρχεία απλοφ κειμζνου (μορφότυπο TXT)
o ιςοδφναμα αρχεία ιχου (μορφότυπο MP3) με ςυνκετικι φωνι μζςω τεχνολογίασ ΤΤS
(αγγλ. text-to-speech)
o μορφι προςβάςιμου HTML (WCAG 2.0, AA),
με βάςθ διεκνείσ οδθγίεσ, πρότυπα και καλζσ πρακτικζσ για τθ προςβαςιμοποίθςθ (βλ.,
οδθγίεσ τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Ιςτοφ (W3C), τθσ UK Association of Accessible
fortmats (UKAAF), τθσ European Blind Union (EBU), του Canadian National Institute for
the Blind (CNIB)).
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Απολογιςτικόσ ζλεγχοσ προςβαςιμότθτασ και καταλλθλότθτασ των παραγόμενων μορφϊν και
εφαρμογι τελικϊν αλλαγϊν - διορκϊςεων.
Η παροχι επιπλζον προςβάςιμων εναλλακτικϊν ψθφιακϊν λφςεων για περιπτϊςεισ ατόμων με
αναπθρία που παρουςιάηουν ειδικότερεσ απαιτιςεισ πρόςβαςθσ (π.χ., για άτομα με ςυγκεκριμζνα
προβλιματα όραςθσ) είναι επικυμθτζσ. Οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ, τα εργαλεία και τα κριτιρια που κα
προτακοφν από τουσ Υποψιφιουσ Ανάδοχουσ κα πρζπει να εναρμονίηονται πλιρωσ με ςφγχρονεσ
διαδομζνεσ καλζσ πρακτικζσ, ιδιαίτερα με αυτζσ τθσ Κοινοπραξίασ του Ραγκόςμιου Ιςτοφ (W3C).
Σεχνικζσ απαιτήςεισ
Ππωσ προαναφζρκθκε, οι μζκοδοι, οι τεχνικζσ, τα εργαλεία και τα κριτιρια που κα χρθςιμοποιθκοφν
πρζπει να είναι εκςυγχρονιςμζνα και να εναρμονίηονται πλιρωσ με διαδομζνεσ οδθγίεσ και καλζσ
πρακτικζσ για τθ δθμιουργία προςβάςιμων εγγράφων, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν τθσ Κοινοπραξίασ
του Ραγκόςμιου Ιςτοφ (W3C) και ςυγκεκριμζνα, όπου αρμόηει, με τθ νζα ζκδοςθ 2.0 των ελζγξιμων
Οδθγιϊν για τθν Ρροςβαςιμότθτα Ρεριεχομζνου του Ιςτοφ, ζκδοςθ 2.0 τθσ Κοινοπραξίασ του
Ραγκόςμιου Ιςτοφ W3C (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.0 ι αλλιϊσ W3C/WCAG
2.0 - διακζςιμεσ και με τθ μορφι προτφπου ISO/IEC 40500:2012), τουλάχιςτον ςτο μεςαίο επίπεδο
ςυμμόρφωςθσ «AA» ι ιςοδφναμο αυτοφ. Στθν προςφορά του, κα πρζπει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να
περιγράψει τισ ενζργειζσ του που αφοροφν ςτον γενικό και ειδικό ζλεγχο και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ και καταλλθλότθτασ των παραγόμενων εναλλακτικϊν μορφϊν.
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτθν Ρροςφορά, επιπλζον του ςχετικοφ δείγματοσ που απαιτείται (βλ. άρκρο
12 του παρόντοσ) πρζπει να προςδιορίςει κατ’ ελάχιςτον:


τθ μεκοδολογία που κα ακολουκιςει, τισ τεχνικζσ που κα εφαρμόςει και τα εργαλεία που κα
χρθςιμοποιιςει,



τισ εναλλακτικζσ προςβάςιμεσ μορφζσ που προτείνει να δθμιουργιςει για διάφορεσ κατθγορίεσ
χρθςτϊν με αναπθρίεσ και διάφορεσ ςυνκικεσ χριςθσ, κακϊσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
αυτϊν,



το προβλεπόμενο πλάνο ελζγχου και πιςτοποίθςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ και καταλλθλόλθτασ
των παραγόμενων μορφϊν,



τυχόν προβλζψεισ και εργαλεία για τθν διευκόλυνςθ τθσ περαιτζρω ενςωμάτωςθσ αξιοποίθςθσ των παραγόμενων εναλλακτικϊν μορφϊν από τρίτα ςυςτιματα.
Τα αναφερόμενα παραπάνω δεν αποκλείουν και τθν παρουςίαςθ οιονδιποτε άλλων ςτοιχείων, που ο
υποψιφιοσ κρίνει ςκόπιμο να περιλάβει ςτθν προςφορά του.
τάδια υλοποίηςησ
1. Ραραγωγι ςε εναλλακτικζσ, προςβάςιμεσ ψθφιακζσ μορφζσ, οι οποίεσ κα υποβλθκοφν ςτον
Ψορζα Ανάκεςθσ για λιψθ παρατθριςεων.
2. Αλλαγζσ / Τελικι ζγκριςθ
3. Ραράδοςθ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον Ψορζα Ανάκεςθσ, ςε CD, DVD ι USB, το
ςφνολο των εναλλακτικϊν ψθφιακϊν μορφϊν (δθλ. τα πθγαία αρχεία) ςε μορφι κατάλλθλθ για
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πικανι επανζκδοςθ και αναπαραγωγι ςτο μζλλον, ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία όπωσ
αυτι ορίηεται για τα παραδοτζα ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ4.5 Ο Κατάλογοσ προϊκθςθσ ςε εναλλακτικζσ Δζκα επτά (17) μινεσ από τθν
προςβάςιμεσ ψθφιακζσ μορφζσ (τρεισ γλϊςςεσ)
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.

ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΑ 5: Τποςτιριξθ για τθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ
Εργαςία 5.1: Τποςτιριξθ για τθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ, ςτο πλαίςιο του παραδοτζου
D1.2.2
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναλάβει να παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτον Ψορά Ανάκεςθσ για τθ
διαχείριςθσ και υλοποίθςθ τθσ Ρράξθ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ραραδοτζου D1.2.2 τθσ Ρράξθσ το
οποίο αφορά ςτθν πλιρθ καταγραφι τθσ πορείασ τθσ Ρράξθσ, ςτθν προετοιμαςία των ςχετικϊν
αναφορϊν προόδου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) προσ τθν Διαχειριςτικι Αρχι, και ςτθν
προετοιμαςία των αιτθμάτων Εξακρίβωςθσ Δαπανϊν (FLC).
Παραδοτζα - Χρονοδιάγραμμα
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΗ

Ρ5.1. Τεφχοσ ςυνδρομισ του Αναδόχου ςτισ αναφορζσ 1θ Εβδομάδα Ιουλίου 2018 (ςτθν
προόδου του ζργου (τουλάχιςτον 3 αναφορζσ)
περίπτωςθ
που
θ
ςφμβαςθ
υπογραφεί μετά τισ 30 Ιουνίου 2018,
και πριν τθν υποβολι από τον
επικεφαλισ εταίροσ ςτθν Κοινι
Γραμματεία του προγράμματοσ, κα
είναι ςε μία εβδομάδα από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ).
1θ Εβδομάδα Ιανουαρίου 2019
1θ Εβδομάδα Ιουλίου 2019
Ρ5.2 Τεφχοσ ςυνδρομισ του Αναδόχου ςτθν Ζνα (1) μινα μετά τθν υποβολι του
προετοιμαςία των φακζλων εξακρίβωςθσ δαπανϊν (FLC) κάκε φακζλου ςτθ Μονάδα Γ’ τθσ
(τουλάχιςτον 2 αναφορζσ)
Διαχειριςτικισ Αρχισ

Άρκρο 4.

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 75.924,00€ (εβδομιντα πζντε χιλιάδεσ
εννιακόςια είκοςι τζςςερα ευρϊ και μθδζν λεπτά) ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ
χωρίσ ΨΡΑ: 61.229,03€, ΨΡΑ : 14.694,97€).
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Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με
τον ανάδοχο.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτουσ δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Σε
περίπτωςθ παράταςθσ τθσ Ρράξθσ, παρατείνεται και θ διάρκεια τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ χωρίσ
πρόςκετεσ αμοιβζσ.
Τόποσ παράδοςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου είναι τα γραφεία του Νομαρχιακοφ Συλλόγου
ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ, Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 20, ΤΚ 654 03, Καβάλα (Τθλ. 2513 503 218, Fax 2513 503 218,
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: amea_nkav@hotmail.gr).

Άρκρο 5.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΣΟΠΟ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ 10:00 - 14:00 ςτα γραφεία τα
γραφεία του Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ (Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 20, ΤΚ 65302, Καβάλα)
ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο Ρροοίμιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν το φάκελο προςφοράσ τουσ, ιδιοχείρωσ ι αποςτζλλοντασ τον
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω ταχυμεταφορϊν ςτα γραφεία του Συλλόγου (Εκνικισ
Αντιςτάςεωσ 20, 654 03, Καβάλα). Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ο Νομαρχιακόσ
Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων
προςφοράσ που κα αποςταλοφν.
Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα (ανεξαρτιτωσ του τρόπου
παράδοςθσ) λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 24-7-2018, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ., ςτα γραφεία του
Συλλόγου από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.

Άρκρο 6.

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ

Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Ψορζα Ανάκεςθσ ςτθ διεφκυνςθ
amea.kavala.gr, ςτθ ςελίδα κοινωνικισ δικτφωςθσ https://el-gr.facebook.com/amea.nkav/ και ςτθν
ιςτοςελίδα www.ankavala.gr

Άρκρο 7.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 5 θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
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Άρκρο 8.

ΓΛΩΑ

Οι προςφορζσ κακϊσ και όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε
επίςθμθ μετάφραςθ. Τεχνικά φυλλάδια επιτρζπεται να είναι ςτθν αγγλικι. Κάκε είδουσ επικοινωνία κα
γίνεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Άρκρο 9.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

9.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό αυτό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα (δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου) ι κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, τα οποία είναι εγκατεςτθμζνα
νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Ωϊρου (ΕΟΩ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Διεκνι Συμφωνία
περί Δθμοςίων Συμβάςεων (GPA) ι ζχουν υπογράψει και κυρϊςει ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ ι διμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι με τθν Ελλάδα
Οι κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων δικαιοφνται να υποβάλουν κοινι Ρροςφορά, με τισ
παρακάτω προχποκζςεισ:
α. Πτι ςτθν Ρροςφορά αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε προςϊπου.
β. Πτι όλα τα πρόςωπα τθσ κοινοπραξίασ πλθροφν τθν απαίτθςθ τθσ νόμιμθσ εγκατάςταςθσ ςτθν
Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου
(ΕΟΩ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Διεκνι Συμφωνία περί Δθμοςίων
Συμβάςεων (GPA) ι ζχουν υπογράψει και κυρϊςει ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ ι διμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ε.Ε. ι με τθν Ελλάδα.
Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο μπορεί να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό είτε μεμονωμζνα είτε ςε μία
μόνο κοινοπραξία.
Ο Ρροςφζρων δικαιοφται, για τθν υλοποίθςθ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, να χρθςιμοποιιςει
υπεργολάβουσ, τουσ οποίουσ είναι υποχρεωμζνοσ να δθλϊςει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά,
αναφζροντασ και το μζροσ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ που αυτοί πρόκειται να υλοποιιςουν.
Νοείται ότι ζνασ υπεργολάβοσ δεν επιτρζπεται να ςυμπεριλαμβάνεται ςε περιςςότερεσ από μία (1)
προςφορζσ.
Τα παραπάνω φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ,
πρζπει να πλθροφν και να τεκμθριϊνουν επαρκϊσ, με ποινι αποκλειςμοφ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςτον Διαγωνιςμό:


Αποδεδειγμζνεσ τεχνικζσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία ςτθ διαχείριςθ /
παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων/μελετϊν/προγραμμάτων, όπωσ
και εμπειρία ςε παρόμοια ι ςυναφι ζργα, θ οποία αποδεικνφεται:
-

από τθν φπαρξθ τθσ κατάλλθλθσ δομισ και οργάνωςθσ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να
αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου,
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-

από τθν φπαρξθ τθσ κατάλλθλθσ δομισ, ςτελζχωςθσ (βλ. παρακάτω), και οργάνωςθσ
προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου,

-

από τθν υλοποίθςθ ενόσ (1) τουλάχιςτον ςυναφοφσ ζργου, αντίςτοιχου εννοιολογικοφ και
μεκοδολογικοφ περιεχομζνου με το προκθρυςςόμενο (δθλ. διαχείριςθ ι/και υλοποίθςθ
ζργων ςτουσ τομείσ των ΑμεΑ, εκπόνθςθ ζργων ςτουσ τομείσ των ΑμεΑ και τθσ Κοινωνικισ
Οικονομίασ ςτθν Ελλάδα ι/και το εξωτερικό), προχπολογιςμοφ δαπάνθσ που ανζρχεται ςτο
100% του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Σφμβαςθσ. Η ζννοια του όρου «υλοποίθςθ» ςθμαίνει ζργο
ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσ ι ςε εξζλιξθ,

-

από τθν υλοποίθςθ ενόσ (1) τουλάχιςτον ζργου που να περιλαμβάνει τθ δθμιουργία
προςβάςιμου διαδικτυακοφ τόπου τουλάχιςτον ΑΑ επιπζδου πρόςβαςθσ (μεςαίο επίπεδο)
ςφμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0. Η ζννοια του όρου «υλοποίθςθ» ςθμαίνει ζργο
ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσ ι ςε εξζλιξθ,

-

Από τθν υλοποίθςθ ενόσ (1) τουλάχιςτον ζργου που να περιλαμβάνει παραγωγι /
μεταγραφι εναλλακτικϊν προςβάςιμων ψθφιακϊν εκδόςεων. Η ζννοια του όρου
«υλοποίθςθ» ςθμαίνει ζργο ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσ ι ςε εξζλιξθ.
Ρροκειμζνου να αποδείξει τθν προθγοφμενθ εμπειρία του, ο διαγωνιηόμενοσ κατακζτει με τθν
προςφορά του κατάλογο των κυριότερων ςυναφϊν ζργων που εκτζλεςε κατά τα πζντε (5)
τελευταία ζτθ. Ειδικότερα, ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να υποβάλει ςυγκεντρωτικό πίνακα ςτον
οποίο κα αναφζρονται τα ακόλουκα ςτοιχεία:
- Οι φορείσ (δθμόςιοι ι ιδιωτικοί) για τουσ οποίουσ υλοποίθςε τα ζργα,
- Τίτλοσ/Σφντομθ περιγραφι των ζργων,
- Διάρκεια και Ρροχπολογιςμόσ των ζργων,
- Ροςοςτό ςυμμετοχισ ςτο ζργο,
- όλοσ του διαγωνιηομζνου (κφριοσ ςυμβαλλόμενοσ, υπεργολάβοσ, κ.λπ.).

O κατάλογοσ των ζργων πρζπει να ζχει τθν παρακάτω μορφι:
Α/Α ΡΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

/ ΔΙΑΚΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ςε Ευρϊ)

ΡΕΙΓΑΨΗ (από
ΤΟΥ ΕΓΟΥ

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΟΣΤΟ

...ζωσ)

ΡΑΟΥΣΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΩΗΣ ΨΑΣΗ (*) ΡΕΙΓΑΨΗ
(%)

ΣΤΟΙΩΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΕΙΣΨΟΑΣ (**)
ΣΤΟ ΕΓΟ

(*) Ππου «παροφςα φάςθ»: ολοκλθρωμζνο επιτυχϊσ / ςε εξζλιξθ
(**) Η προςφορά των Υποψθφίων δεν απαιτείται να ςυνοδεφεται από τα κατάλλθλα
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αποδεικτικά υλοποίθςθσ / ολοκλιρωςθσ (βεβαιϊςεισ ι τελευταίο εξοφλθμζνο τιμολόγιο). Πμωσ
δφναται ο Ψορζασ Ανάκεςθσ να τα ηθτιςει προσ τεκμθρίωςθ πριν τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.


Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, δθλαδι:
-



Μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων μεγαλφτερο από το
100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Το ςτοιχείο αυτό αποδεικνφεται με τθν
υποβολι των Ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2016,
2015), ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθσ του
ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν
ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι υποβολισ εντφπωσ Ε3 για τα αντίςτοιχα ζτθ.

Επαρκι ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, θ οποία πρζπει να απαρτίηεται από ικανό
αρικμό ζμπειρων ςτελεχϊν, με εμπειρία ςυναφι με αυτι του παρόντοσ ζργου, κατάλλθλων για τθν
επιτυχι υλοποίθςθ του περιγραφόμενου ζργου για το οποίο υποβάλλεται προςφορά και θ οποία
κα πρζπει να ζχει κατ’ ελάχιςτον τθν παρακάτω δομι:
 Τπεφκυνοσ Ζργου (ΤΕ), ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία και ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ
και διοίκθςθσ των εργαςιϊν του Αναδόχου, του χρονοπρογραμματιςμοφ και τθσ προόδου
των Ενοτιτων Εργαςιϊν του Ζργου, του ςυντονιςμό όλων των μελϊν τθσ ομάδασ Ζργου,
τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των παραδοτζων και τθσ τιρθςθσ όλων των προδιαγραφϊν
πλθρότθτασ που κζτει ο Ψορζασ Ανάκεςθσ, κακϊσ και τθσ εκπροςϊπθςθσ του Αναδόχου
ζναντι του Ψορζα Ανάκεςθσ. Ωσ Υπεφκυνοσ του Ζργου, πρζπει να διακζτει πολυετι
εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ απαιτθτικϊν και ςφνκετων εκνικϊν ι/και
κοινοτικϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων / προγραμμάτων ι/και άλλων. Ο Υπεφκυνοσ
Ζργου πρζπει κατ’ ελάχιςτον να πλθροί τα ακόλουκα κριτιρια:
1.

Ρανεπιςτθμιακό τίτλο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (ςε αυτι τθν
περίπτωςθ με τθν αντίςτοιχθ μετάφραςθ).

2.

Γενικι επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, με ςυμμετοχι ςτθν
υλοποίθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ςυγχρθματοδοτοφμενων Εκνικϊν ι Ευρωπαϊκϊν ι
άλλων ζργων, κατά τθν τελευταία πενταετία.

3.

Συμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον δφο (2) εκνικϊν ι ευρωπαϊκϊν
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι/και άλλων, ωσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ι
Υπεφκυνοσ Ζργου ι Αναπλθρωτισ Υπευκφνου Ζργου ςτα ζργα αυτά.

4.

Άριςτθ Γνϊςθ Αγγλικϊν θ οποία αποδεικνφεται κατά τα ηθτοφμενα από τισ
διαδικαςίεσ ΑΣΕΡ.

Ο Υπεφκυνοσ Ζργου πρζπει, ςε περίπτωςθ που του ηθτθκεί από τον Ψορζα Ανάκεςθσ, να
παρουςιαςτεί είτε ςτα γραφεία του Ψορζα Ανάκεςθσ είτε ςτο τόπο που κα υποδειχτεί
ςτθν Ελλάδα εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν, ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ ανάγκθσ να
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διαςφαλίηεται θ άμεςθ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ του. Σε περίπτωςθ αντικειμενικισ
αδυναμίασ, πρζπει να δφναται ο Επιςτθμονικόσ – Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ να ανταποκρικεί
αντ’ αυτοφ, εντόσ του ίδιου διαςτιματοσ.
 Επιςτθμονικόσ – Σεχνικόσ Τπεφκυνοσ (ΕΤ), ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι επιςτθμονικι
ευκφνθ του Ζργου, κα ορίηει τισ κατευκφνςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθ ςυμμόρφωςθ του
περιεχομζνου των επιμζρουσ παραδοτζων με τα ηθτοφμενα και κα ςυνεργάηεται με τθν
Ομάδα Ζργου και τουσ εμπειρογνϊμονεσ για ηθτιματα επιςτθμονικισ αρτιότθτασ των
παραδοτζων και του Ζργου ςυνολικά. Ο Επιςτθμονικόσ – Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ, λόγω των
προαπαιτοφμενων των παραδοτζων για ειδικζσ ομάδεσ ςτόχο (ΑμεΑ) πρζπει να πλθροί τα
ακόλουκα κριτιρια:
1.

Ρανεπιςτθμιακό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) τίτλο ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (ςε αυτι
τθν περίπτωςθ με τθν αντίςτοιχθ μετάφραςθ) ςε κετικζσ /εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ
(επιςτιμεσ πλθροφορικισ / υπολογιςτϊν).

2.

Εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τα Διαρκρωτικά Ταμεία ζργων

3.

Συμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον δφο (2) εκνικϊν ι ευρωπαϊκϊν
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι/και άλλων που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ δικτυακϊν
τόπων, θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν ι/και πολυμζςων, ωσ
Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ, Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ, Εμπειρογνϊμων, Σφμβουλοσ ι / και
Ρρογραμματιςτισ / Αναλυτισ, κατά τθν τελευταία πενταετία.

4.

Αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, και
τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτθν εφαρμογι οδθγιϊν και προτφπων θλεκτρονικισ
προςβαςιμότθτασ (WAI, HTML, CSS, κ.λπ.).

εκνικϊν

ι/και

 Τπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ Ζργου (ΤΔΠ), ο οποίοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν
εκπόνθςθ και εφαρμογι ενόσ τεκμθριωμζνου και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ
παρακολοφκθςθσ ποιότθτασ του Ζργου, κα ςυνεργαςτεί και κα αναφζρεται ςτον
Υπεφκυνο του Ζργου ςε ό,τι αφορά ςτον ποιοτικό ζλεγχο των Ραραδοτζων του Ζργου, και
κα υποβάλει προτάςεισ βελτιϊςεων, τροποποιιςεων κ.λπ. ςτισ διαδικαςίεσ και τα
παραδοτζα με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των αποτελεςμάτων του Ζργου. Ο
Υπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ πρζπει κατ’ ελάχιςτον να πλθροί τα ακόλουκα
κριτιρια:
1.

Ρανεπιςτθμιακό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) τίτλο ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (ςε αυτι
τθν περίπτωςθ με τθν αντίςτοιχθ μετάφραςθ).

2.

Γενικι επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν.
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3.

Συμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) εκνικοφ ι ευρωπαϊκοφ
ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου ι/και άλλων, ωσ Υπεφκυνοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ,
κατά τθν τελευταία πενταετία.

 υντονιςτισ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ του Πιλοτικοφ Προγράμματοσ τθσ Πράξθσ, ο
οποίοσ κα πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα κριτιρια:
1.

Ρανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν (ΑΕΙ/ΤΕΙ) κακϊσ και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ι
διδακτορικό ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ
(ςε αυτι τθν περίπτωςθ με τθν αντίςτοιχθ μετάφραςθ)

2.

Συμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον δφο (2) εκνικϊν ι ευρωπαϊκϊν
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι/και άλλων κατά τθν τελευταία πενταετία.

3.

Συμμετοχι ωσ Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ ι Συντονιςτισ ι Υπεφκυνοσ Ροιότθτασ ςε
τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ ςτο πλαίςιο εκνικϊν
ι ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ι/και άλλων, κατά τθν τελευταία
πενταετία.

4.

Καλι Γνϊςθ Αγγλικϊν θ οποία αποδεικνφεται κατά τα ηθτοφμενα από τισ διαδικαςίεσ
ΑΣΕΡ.

 Εννζα (9) Μζλθ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ του Πιλοτικοφ Προγράμματοσ τθσ Πράξθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυντονιςτι τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ, με τθν
προαπαιτοφμενθ επιςτθμονικι κατάρτιςθ και επίπεδο, τα οποία κα αναλάβουν τθν
υλοποίθςθ / εκτζλεςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν και τθν παροχι των προβλεπόμενων
υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ Δομισ τθσ Καβάλασ (βλ.,
παραπάνω, ςτθν περιγραφι τθσ Εργαςίασ 3.1). Η ομάδα του Αναδόχου για τθν υποςτιριξθ
του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Ρράξθσ πρζπει να ζχει τθν εξισ ςφνκεςθ:


Ζνα (1) φμβουλο ςταδιοδρομίασ/καριζρασ, ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τα
ακόλουκα κριτιρια:
1. Ρανεπιςτθμιακό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) τίτλο ςπουδϊν, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (ςε
αυτι τθν περίπτωςθ με τθν αντίςτοιχθ μετάφραςθ).
2. Εμπειρία ςε τουλάχιςτον δφο (2) ζργα, εκνικά ι ευρωπαϊκά ι άλλα ςτθ
ςυμβουλευτικι ανζργων ι/και ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ.



Ζνα (1) φμβουλο επιχειριςεων, ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα κριτιρια:
1. Ρανεπιςτθμιακό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) τίτλο ςπουδϊν, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (ςε
αυτι τθν περίπτωςθ με τθν αντίςτοιχθ μετάφραςθ) ςε κοινωνικζσ – οικονομικζσ
επιςτιμεσ (διοίκθςθ – οργάνωςθ επιχειριςεων).
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2. Εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ωσ ςφμβουλοσ επιχειριςεων.


Ζνα (1) φμβουλο ςε κζματα marketing, ο οποίοσ πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα
κριτιρια:
1. Ρανεπιςτθμιακό (ΑΕΙ/ΤΕΙ) τίτλο ςπουδϊν, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (ςε
αυτι τθν περίπτωςθ με τθν αντίςτοιχθ μετάφραςθ) ςε κοινωνικζσ – οικονομικζσ
επιςτιμεσ (διοίκθςθ – οργάνωςθ επιχειριςεων).
2. Αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, και
τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό ερευνϊν, ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, και
ςτρατθγικϊν επιχειρθςιακϊν πλάνων.



Δφο (2) Διαχειριςτζσ δεδομζνων, οι οποίοι πρζπει να ζχουν πιςτοποίθςθ χειριςμοφ
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (Η/Υ) ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β)
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. Η γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ
αποδεικνφεται με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: (α) με πτυχίο ειδικότθτασ
πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ, (β) άλλο πτυχίο από τθν αναλυτικι βακμολογία του
οποίου να προκφπτει ότι ζχει παρακολουκιςει τουλάχιςτον τζςςερα μακιματα
πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ, (γ) με πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από φορείσ οι
οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Οργανιςμό Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ), όπωσ ACTA, ECDL, (ανεξαρτιτου του ζτουσ κτιςθσ) κ.α. και (δ)
βεβαίωςθ ζνωςθσ επιςτθμόνων ι εκπαιδευτικϊν πλθροφορικισ.



Ζναν (1) Εμπειρογνϊμονα - Εκπαιδευτι Η/Τ, ο οποίοσ πρζπει να ζχει πιςτοποίθςθ
χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν (Η/Υ) ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ
κειμζνων, β) υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου. Η γνϊςθ
χειριςμοφ Η/Υ αποδεικνφεται με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ: (α) με πτυχίο
ειδικότθτασ πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ, (β) άλλο πτυχίο από τθν αναλυτικι
βακμολογία του οποίου να προκφπτει ότι ζχει παρακολουκιςει τουλάχιςτον
τζςςερα μακιματα πλθροφορικισ ι χειριςμοφ Η/Υ, (γ) με πιςτοποιθτικά που
εκδίδονται από φορείσ οι οποίοι πιςτοποιοφνται από τον Οργανιςμό
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ), όπωσ ACTA, ECDL,
(ανεξαρτιτου του ζτουσ κτιςθσ) κ.α. και (δ) βεβαίωςθ ζνωςθσ επιςτθμόνων ι
εκπαιδευτικϊν πλθροφορικισ.



Δφο (2) Μζντορεσ ωφελοφμενων, οι οποίοι πρζπει να είναι οι ίδιοι είτε άτομα με
αναπθρία, είτε γονείσ/κθδεμόνεσ ατόμων με αναπθρία, και να διακζτουν εμπειρία
ςτθν παροχι ςυμβουλϊν ςε άτομα με αναπθρία ι/και ςε ςυγγενείσ ατόμων με
αναπθρία. Απαιτείται Ριςτοποιθτικό Α/βάκμιασ ι Β/βάκμιασ Επιτροπισ από
οποιαδιποτε φορζα (ι πρϊθν Νομαρχίασ ι αςφαλιςτικϊν φορζων αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων ι ΚΕ.Ρ.Α.), εφόςον πρόκειται για
άτομο με αναπθρία ι γονζα ατόμου με αναπθρία ι νόμιμο κθδεμόνα ι ανάδοχο
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ατόμου με αναπθρία βάςει ςχετικϊν δικαςτικϊν εγγράφων ι αδελφό/θ ατόμου με
αναπθρία ι ςφηυγο ατόμου με αναπθρία, κακϊσ και ςχετικά δικαςτικά ζγγραφα που
αποδεικνφουν τθ νόμιμθ κθδεμονία ι αναδοχι του ατόμου με αναπθρία.
Οι παραπάνω κζςεισ ςτθν ομάδα ζργου μποροφν να ζχουν μερικι επικάλυψθ, ωςτόςο πρζπει
να ςυμμορφϊνονται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

Οι παραπάνω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ πρζπει να καλφπτονται από τον υποψιφιο Ανάδοχο επί ποινι
αποκλειςμοφ. ε περίπτωςθ Ενϊςεων εταιρειϊν, οι παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν να
καλφπτονται ςωρευτικά. ε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, κάποιεσ κζςεισ μποροφν να καλφπτονται από
τον Τπεργολάβο και να γίνει θ απαραίτθτθ διλωςθ για τον Τπεργολάβο ςτθν προςφορά και να
ςυνοδεφεται από τθ ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ Αποδοχισ από τον προτεινόμενο Τπεργολάβο.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λάβουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να
υποβάλλουν τθν προςφορά, ςε περίπτωςθ όμωσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτζσ, τότε
ενδζχεται να ηθτθκεί από τον Ψορζα Ανάκεςθσ να λάβουν νομικι μορφι πριν τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.

9.2 Αποκλειςμόσ Τποψθφίων
9.2.1 Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό
του ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, ζςτω και ςε ζνα ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ οικονομικό φορζα,
οι λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα,
εάν υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ των διαγωνιηομζνων ι -ςε περίπτωςθ
ενϊςεων προςϊπων- ζςτω και για ζνα ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ οικονομικό φορζα, για ζναν ι
περιςςότερουσ λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω:
1) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
2) 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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,
3) 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),
4) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου 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,
5) 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 Συμβουλίου 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),
6) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το
ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ
βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Ειδικότερα, θ υποχρζωςθ αυτισ τθσ
παραγράφου αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, τουσ
διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο,
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ
νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ τουσ.
9.2.2 Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ο ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ προςϊπων, ζςτω και ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ζνωςθ οικονομικόσ φορζασ:
1) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία,
2) ι/και όταν ο Ψορζασ Ανάκεςθσ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Η παροφςα παράγραφοσ παφει να
εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά
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περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
9.2.3 Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ο ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ προςϊπων, ζςτω και ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ζνωςθ οικονομικόσ φορζασ:
1) δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, ι/και
παραβεί οποιαδιποτε υποχρζωςθ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα προκιρυξθ ι/και
2) δεν υποβάλει όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι επιςιμωσ
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά
ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
Επιςθμαίνεται, ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ
ιςχφουν για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ
αποκλειςμοφ και για ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά
αποκλείεται από το διαγωνιςμό.
Επιςθμαίνεται, ότι ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, ο Φορζασ
Ανάκεςθσ αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ αναφερόμενεσ
περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου.
Αποκλείονται τζλοσ από τθ διαδικαςία ανάκεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα
τθσ αλλοδαπισ, τα οποία δεν κα υποβάλουν όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν, επιςιμωσ
μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.3 Αποκλειςμόσ προςφοράσ
Ρροςφορζσ που αιτιολογθμζνα κεωρθκοφν από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ
εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ προσ τθν προκιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ
αποδεκτζσ και απορρίπτονται. Ειδικότερα, προςφορά από τθν αξιολόγθςθ όταν:


Είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί, ι είναι υπό αίρεςθ, ι περιζχει ανακριβι ι ελλιπι
ςτοιχεία.



Δεν υποβλθκοφν τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά.



Δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν.



Δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι και δεν ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτα ςχετικά κεφάλαια του παρόντοσ.



Δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επιμζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ, όπου αυτοί αναφζρονται.

9.4 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι των προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ των παραγράφων 9.2 και 9.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ
παραγράφου 9.1 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
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δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, υπεφκυνθ διλωςθ δίχωσ κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τισ
ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986 όπου αναφζρουν τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ προσ όλα τα προαπαιτοφμενα,
με ειδικι αναφορά ςε ζκαςτο εξ’ αυτϊν.

Άρκρο 10.

ΠΡΟΦΟΡΕ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτον Νομαρχιακό Σφλλογο ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ,
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε πρωτότυπα και ςε αντίγραφα, όπωσ
κατωτζρω ορίηεται.
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ.
Δεν κα γίνουν δεκτζσ προςφορζσ για τμιμα του ζργου.
Αντιπροςφορζσ και εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ
από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ προςφορά, ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, ο αρικμόσ διακιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του αποςτολζα, όπωσ παρακάτω ορίηεται ειδικότερα:

ΑΡΟΣΤΟΛΕΑΣ (ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό)
ΑΝΟΙΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΩΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
«ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ, ΣΟΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΣΟΤΝΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ»
ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ
«Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region” με ακρωνφμιο «SocialCrafts»
(Reg. No: 2091)
που εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020 με τθ
ςυγχρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ των χωρϊν που
ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 24/07/2018
ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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Ρροςφορά μπορεί να υποβλθκεί και με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι που κα απευκφνεται ςτο
Ψορζα Ανάκεςθσ.
Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ ςυνοδεφεται από ειδικι ςυνοδευτικι επιςτολι ςτθν οποία πρζπει να
αναφζρεται αντίςτοιχα το φυςικό πρόςωπο, ι θ εταιρεία, ι θ Ζνωςθ Εταιρειϊν που υποβάλλει τθν
προςφορά, κακϊσ και ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ τουσ.
Μζςα ςτο φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα
τα εξισ:


Στον κυρίωσ φάκελο και ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά»
τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ςε ζνα (1) αντίγραφο.



Στον κυρίωσ φάκελο και ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»,
ςφραγιςμζνο, τοποκετοφνται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε ζνα (1) πρωτότυπο και ζνα (1)
αντίγραφο. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν τεχνικζσ πλθροφορίεσ που καλφπτονται από το απόρρθτο,
πρζπει να τοποκετοφνται εντόσ του φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» αλλά ςε ξεχωριςτό υποφάκελο με τθ
ςχετικι ζνδειξθ.



Στον κυρίωσ φάκελο και ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»,
ςφραγιςμζνο, επί ποινι απορρίψεωσ, τοποκετοφνται όλα τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςε ζνα
(1) πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο.

Οι φάκελοι τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο
με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΗΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ των κυρίωσ φακζλων.
Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποςφραγιςκοφν
και να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.
Δεν κα λθφκοφν υπόψθ οι προςφορζσ που υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία, κακϊσ
και προςφορζσ που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.

Άρκρο 11.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ»

Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» πρζπει να περιλαμβάνει τθν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 9.4 τθσ
παροφςασ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ
για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
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Άρκρο 12.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» - ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Στθν ενότθτα αυτι περιγράφονται τα ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο φάκελο τθσ
τεχνικισ προςφοράσ, ϊςτε να γίνεται πλιρωσ κατανοθτι από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ θ κατανόθςθ
και θ ικανότθτα του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου. Τα αναφερόμενα
παρακάτω δεν αποκλείουν και τθ παρουςίαςθ οιωνδιποτε άλλων ςτοιχείων, που ο υποψιφιοσ κρίνει
ςκόπιμο να περιλάβει ςτθν προςφορά του.
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει:
Α.

ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΖΡΓΟΤ

Α.1

Περιβάλλον του Ζργου - Κατανόθςθ των απαιτιςεων
Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο Ρροςφζρων ςκοπεφει να
προςεγγίςει τθν υλοποίθςθ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, από τθν οποία πρζπει
να αποδεικνφεται ότι ο Ρροςφζρων κατανοεί:
• τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ,
•

τα κρίςιμα κζματα που ςχετίηονται με τθν επίτευξθ των ςτόχων του Ψορζα
Ανάκεςθσ,

•

τουσ κινδφνουσ και τισ προχποκζςεισ που είναι δυνατό να επθρεάςουν τθν
ομαλι υλοποίθςθ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. Νοείται ότι θ αναφορά ςε
τζτοιουσ κινδφνουσ ι προχποκζςεισ δεν κακιςτά τουσ κινδφνουσ και τισ
προχποκζςεισ αυτζσ μζροσ τθσ ςφμβαςθσ και δεν μεταβάλλει τα δικαιϊματα
και υποχρεϊςεισ των μερϊν που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ.

Α.2

Μεκοδολογία, Εργαλεία και Μζςα υλοποίθςθσ Ζργου
Αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκοδολογίασ που ο Ρροςφζρων προτίκεται να
ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, με ζμφαςθ ςτισ
διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και ελζγχου λογιςμικοφ, ςτθν υπάρχουςα
τεχνογνωςία, τα εργαλεία και τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν παροχι
των αιτοφμενων υπθρεςιϊν. Διλωςθ ςχετικά με τυχϊν υπεργολάβουσ που
προτίκεται να χρθςιμοποιιςει κακϊσ και το ακριβζσ μζροσ του Αντικειμζνου τθσ
Σφμβαςθσ που αυτοί κα υλοποιιςουν.

Α.3

Ανάλυςθ του Ζργου ςε Πακζτα Εργαςίασ - Παραδοτζα
Κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ του Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ςε
δραςτθριότθτεσ και πακζτα εργαςίασ που υποςτθρίηουν τθν εκτζλεςθ των
δραςτθριοτιτων, με ανάλυςθ των πακζτων εργαςίασ ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ.
Ρροςδιοριςμό και αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων τθσ Σφμβαςθσ.

Α.4

Χρονοπρογραμματιςμόσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Ραρουςίαςθ του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ των
δραςτθριοτιτων, των πακζτων εργαςίασ κακϊσ και των παραδοτζων τθσ Σφμβαςθσ
(διάγραμμα Gantt). Αφορά ςτον επιμεριςμό των εργαςιϊν και ςτθν οργάνωςθ των
παραδοτζων του Ζργου, ςε ςχζςθ με τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία. Θα λθφκοφν
υπόψθ:
- Η ρεαλιςτικι εκτίμθςθ των χρονικϊν και διαδικαςτικϊν αλλθλουχιϊν
μεταξφ των επιμζρουσ εργαςιϊν.
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-

Η δυνατότθτα άμεςθσ προςαρμογισ του χρονοπρογραμματιςμοφ των
εργαςιϊν του Αναδόχου με βάςθ τθν πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου.

Β.

ΧΕΔΙΑΜΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΕΧΝΙΚΗ ΛΤΗ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Β.1

Προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Φεςτιβάλ

Β.2

Προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν
υλοποίθςθ του Πιλοτικοφ Προγράμματοσ ςτθν Καβάλα

Β.3

Προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Προωκθτικοφ Καταλόγου

Β.4

Προςζγγιςθ παραγωγισ και αξιολόγθςθσ των προτεινόμενων εναλλακτικϊν
προςβάςιμων ψθφιακϊν μορφϊν του Προωκθτικοφ Καταλόγου

Γ.

ΔΕΙΓΜΑΣΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ο Ανάδοχοσ ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά οφείλει επί ποινι αποκλειςμοφ να παρακζςει
τα παρακάτω δείγματα, με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ, τα οποία κα
αξιολογθκοφν ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
του Ζργου.

Γ.1

Δείγμα προςβάςιμθσ ιςτοςελίδασ για το Φεςτιβάλ
Το απαιτοφμενο δείγμα αφορά ςτθ δθμιουργία αντιπροςωπευτικϊν διαδραςτικϊν
ιςτοςελίδων τθσ Ρροςβάςιμθσ Ιςτοςελίδασ προβολισ του Ψεςτιβάλ Ραραγωγϊν
Ωειροτεχνιϊν τθσ Διαςυνοριακισ Ρεριοχισ (π.χ., τθσ αρχικισ ςελίδασ, ενδεικτικϊν
ςελίδων δεφτερου επιπζδου τθσ δθμόςιασ περιοχισ, κλπ.) και ςτθν παρουςίαςθ
του προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ τθσ διεπαφισ του χριςτθ και να αναδείξει τα
προτεινόμενα ποιοτικά χαρακτθριςτικά όπωσ, ταχφτθτα, αιςκθτικι, ευχρθςτία,
προςβαςιμότθτα, χριςθ καλϊν πρακτικϊν, ςυνολικι απόδοςθ, κ.λπ. Το δείγμα
πρζπει να:
 Είναι ςτθν Ελλθνικι, τουλάχιςτον.
 Είναι δυναμικό και να μθν αποτελείται από απλά ςτατικζσ ςελίδεσ και να
βαςίηεται ςτισ ίδιεσ τεχνικζσ με αυτζσ που κα εφαρμοςτοφν για το τελικό
ςφςτθμα.
 Ενςωματϊνει όλεσ τισ καλζσ πρακτικζσ προςβαςιμότθτασ που κα
εφαρμοςτοφν και ςτο τελικό ςφςτθμα κακϊσ και να ςυμπεριλαμβάνει και
τον μθχανιςμό ειςαγωγισ δεδομζνων ϊςτε να κρικεί θ ευχρθςτία του
ςυςτιματοσ.
 Ρροςκομιςκεί ςε ψθφιακό δίςκο (CD, DVD ι USB stick), ωσ ξεχωριςτόσ
ςυνθμμζνοσ ςυμπιεςμζνοσ φάκελοσ (μορφισ .rar, .zip) με ςυγκεκριμζνθ
ονομαςία «Δείγμα τθσ Ρλατφόρμασ», ςε θλεκτρονικι εγκαταςτάςιμθ
μορφι, ςτον φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον οποίο κα περιζχονται
αρχεία όπωσ το ψθφιακό δείγμα και ςε μορφι τφπου προςβάςιμου .pdf
τεκμθρίωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ προβλεπόμενεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ κακϊσ και τυχόν απαραίτθτεσ οδθγίεσ για τθν εγκατάςταςθ
και κατανόθςι του. Συγκεκριμζνα, για τον ορκότερο ζλεγχο του δείγματοσ
ςε ότι αφορά τα χαρακτθριςτικά ευχρθςτίασ και προςβαςιμότθτασ, κακϊσ

Γιεύθσνζη : Δθν. Ανηιζηάζεως 20, Τ.Κ 65110 Καβάλα * Τηλ & Fax : 2513503218
Δ - mail : amea_nkav@hotmail.gr * Web : amea.kavala.gr * Facebook : Νομαρτιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας

44



και τθ δυνατότθτα διαχείριςθσ τθσ εφαρμογισ, απαιτείται θ υποβολι του
δείγματοσ υπό τθ μορφι ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ που κα φιλοξενεί
τθν διαδικτυακι εφαρμογι (το δείγμα) ζτςι ϊςτε αυτι να μπορζςει να
λειτουργιςει άμεςα και χωρίσ περαιτζρω ρυκμίςεισ, ςε εικονικό
περιβάλλον. Μπορεί να γίνει χριςθ Vagrant, Docker, κ.λπ., με όλεσ τισ
απαραίτθτεσ εξαρτιςεισ (λειτουργικό, webserver, database, κ.λπ.), ϊςτε με
τθ φόρτωςθ τθσ εικόνασ (box) να είναι εφικτι θ πλιρθσ λειτουργικότθτα τθσ
εφαρμογισ. Η εικόνα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ εγκατάςταςθσ
και τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ, εφόςον απαιτοφνται.
Είναι διακζςιμο και λειτουργικό online, ςε προςωρινι διαδικτυακι
διεφκυνςθ (URL) επιλογισ του υποψθφίου Αναδόχου, με τθν χριςθ
κωδικϊν πρόςβαςθσ, τα οποία να γνωςτοποιοφνται εντόσ του κειμζνου τθσ
τεχνικισ προςφοράσ του υποψθφίου. Η online ζκδοςθ του δείγματοσ κα
πρζπει να είναι ταυτόςθμθ με τθν υποβλθκείςα ςτον φάκελο «Τεχνικι
Ρροςφορά». Σε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ των δυο εκδόςεων, κα
υπεριςχφει θ υποβλθκείςα ζκδοςθ ςτον φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά».

Γ.2

Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ Προςβαςιμότθτασ του Δείγματοσ (α)
Ο Υποψιφιοσ για να αποδείξει περαιτζρω τθν κατανόθςθ των απαιτιςεων τθσ
ςφμβαςθσ ςε ςχζςθ με τα ηθτιματα θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ πρζπει να
ςυμπεριλάβει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά Ενδεικτική Ζκθεςη Αξιολόγηςησ
Ηλεκτρονικήσ Προςβαςιμότητασ του Δείγματοσ «Προςβάςιμησ διαδικτυακήσ
πλατφόρμασ». Το αντικείμενο τθσ ενδεικτικισ αξιολόγθςθσ πρζπει να:
 Είναι ςε μορφι προςβάςιμου MS Word και PDF.
 Είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
 Βαςίηεται ςε δομι, μεκοδολογίεσ και εργαλεία εγκεκριμζνα από το W3C
 Ρροςκομιςκεί ςε ψθφιακό δίςκο (CD, DVD ι USB stick), ςε θλεκτρονικι
μορφι, ςτον Ψάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά», ωσ ξεχωριςτόσ ςυνθμμζνοσ
ςυμπιεςμζνοσ φάκελοσ (μορφισ .rar, .zip) με ςυγκεκριμζνθ ονομαςία
«Δείγμα Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ», ςτον οποίο κα περιζχονται αρχεία του
δείγματοσ ςε μορφι τφπου.docx και .pdf.

Γ.3

Δείγμα μετατροπισ ψθφιακοφ εγγράφου ςε προςβάςιμεσ εναλλακτικζσ,
ιςοδφναμεσ ψθφιακζσ μορφζσ.
Αφορά ςτθν προςκόμιςθ ςε ψθφιακό αποκθκευτικό δίςκο (CD, DVD ι USBstick) με
ενδεικτικό περιεχόμενο διακζςιμο ςε πολλαπλζσ εναλλακτικζσ θλεκτρονικζσ
μορφζσ, κακϊσ και των ςχετικϊν αποδεικτικϊν τεκμθρίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
των παρεχόμενων μορφϊν. Το δείγμα πρζπει να αποδεικνφει τθν τεχνικι
κατάρτιςθ και επάρκεια του ενδιαφερόμενου ςτθν αποκατάςταςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ αρχείων διαφόρων τφπων και ςτθν δθμιουργία προςβάςιμων
ψθφιακϊν εγγράφων. Η επιλογι του αντικειμζνου τθσ ενδεικτικισ ψθφιοποίθςθσ
είναι ελεφκερθ, και τθν ευκφνθ για αυτι φζρει αποκλειςτικά ο υποψιφιοσ.
Εντοφτοισ, το αντικείμενο τθσ ενδεικτικισ ψθφιοποίθςθσ κα πρζπει να:
 Είναι ςτθν Ελλθνικι, τθν Αγγλικι και τθν Βουλγαρικι τουλάχιςτον, και
 Ρεριλαμβάνει τουλάχιςτον τισ εξισ εναλλακτικζσ μορφζσ: αρχείο MS Word,
αρχείο MS Excel, αρχείο PDF, αρχείο ΤΩΤ και αρχείο HTML.
Ο Υποψιφιοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτον δίςκο, επιπλζον των διαφόρων
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εναλλακτικϊν ψθφιακϊν μορφϊν, το πθγαίο ψθφιακό ζγγραφο ςτθν αρχικι μθπροςβάςιμθ μορφι του.
Δ.

ΟΡΓΑΝΩΗ / ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ

Δ.1

Προτεινόμενο οργανωτικό ςχιμα διοίκθςθσ του Ζργου

Δ.2

Εξειδίκευςθ ρόλων & αρμοδιοτιτων των οργάνων διοίκθςθσ του Ζργου

Δ.3

φςτθμα επικοινωνίασ του Αναδόχου με το Φορζα Τλοποίθςθσ

Δ.4

φςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του Ζργου
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν τεχνικι προςφορά του
πλθροφορίεσ για τθν εν λόγω διαδικαςία (που αφορά ςτθ διαχείριςθ / υλοποίθςθ
ζργων), και ςε περίπτωςθ χριςθσ ειδικοφ λογιςμικοφ διαχείριςθσ ζργων, να γίνει
ςχετικι αναφορά και να δοκεί περιγραφι.

Δ.5

Παρουςίαςθ τθσ Ομάδασ Ζργου – υνοπτικά βιογραφικά ςθμειϊματα

Δ.6

τοιχεία απαςχόλθςθσ Ομάδασ Ζργου – Βακμόσ εμπλοκισ ςτο Ζργο
Ιδιαίτερθ ςθμαςία κα δοκεί ςτο ποςοςτό απαςχόλθςθσ των βαςικϊν ςτελεχϊν.
Ειδικότερα:
 για τον Υπεφκυνο Ζργου και τον Επιςτθμονικό-Τεχνικό Υπεφκυνο το
ποςοςτό ςυμμετοχισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 20%
 για τον Σφμβουλο ςταδιοδρομίασ/καριζρασ και για τον Σφμβουλο
επιχειριςεων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 10%
 για τον Σφμβουλο marketing κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 15%
 για κάκε Υπεφκυνο διαχείριςθσ δεδομζνων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
25%
 για τον Εμπειρογνϊμονα / εκπαιδευτι Η/Υ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον
10%
 για κάκε Μζντορα ωφελοφμενων πρζπει να είναι τουλάχιςτον 15%
 για τον Υπεφκυνο-Συντονιςτι του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ κα πρζπει να
είναι τουλάχιςτον 20%

Δ.7

υμπλθρωμζνο τον κατωτζρω Πίνακα, ςτον οποίο κα δίνονται αναλυτικά
ςτοιχεία απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία μζλθ τθσ ομάδασ Ζργου δεν αποτελοφν μόνιμο
προςωπικό του Ρροςφζροντοσ, απαιτείται θ υποβολι ςχετικϊν υπεφκυνων
δθλϊςεων ςυνεργαςίασ με τον υποψιφιο Ανάδοχο.
ΠΙΝΑΚΑ: ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ

Ονοματεπϊνυμο

Επωνυμία
Εταιρείασ

Θζςθ
ςτθν
Ομάδα
Ζργου

Αρμοδιότθτεσ
/ κακικοντα

Απαςχόλθςθ ςτο
Ζργο
ςε
ανκρωπομινεσ
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ΣΥΝΟΛΟ
Α/Μ
Ππου ςυμπλθρϊνεται:







Στθν 1θ ςτιλθ «Ονοματεπϊνυμο»: το ονοματεπϊνυμο κάκε προτεινόμενου
ςτελζχουσ τθσ Ομάδασ Ζργου (το ίδιο ιςχφει και για τουσ Εμπειρογνϊμονεσ).
Στθ 2θ ςτιλθ «Επωνυμία Εταιρίασ»: θ εταιρία ςτθν οποία απαςχολείται το
ςτζλεχοσ (αν πρόκειται για ζνωςθ εταιριϊν αναφζρεται το όνομα τθσ εταιρίασ
που ςυμμετζχει ςτθ ζνωςθ και με το οποίο ζχει δθλωκεί ςυνεργαςία).
Στθν 3θ ςτιλθ «Θζςθ ςτθν Ομάδα Ζργου»: ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα
με τθν προτεινόμενθ οργάνωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου.
Στθν 4θ ςτιλθ «Αρμοδιότθτεσ / Κακικοντα»: οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ /
κακικοντα που κα ζχει το εν λόγω ςτζλεχοσ ςτθν Ομάδα Ζργου.
Στθν 5θ ςτιλθ «Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο ςε ανκρωπομινεσ» αναφζρονται οι
ανκρωπομινεσ (Α/Μ) που κα απαςχολθκεί κάκε ςτζλεχοσ ςφμφωνα με τθν
πρόταςθ του υποψθφίου Αναδόχου.

Η τεχνικι προςφορά πρζπει να είναι ςτοχευμζνθ, ςαφισ, περιεκτικι και επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ. Η
πλεονάηουςα παράκεςθ πλθροφοριϊν κα κρικεί αρνθτικά. Η αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν κα
λάβει υπόψθ τθσ, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα:
-

-

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ προτεινόμενθσ προςζγγιςθσ και μεκοδολογίασ για τθν επίτευξθ
των ςτόχων τθσ προκιρυξθσ και ο βακμόσ ςτον οποίο λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ ιδιαιτερότθτεσ
του ζργου,
τθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ,
τθν τεκμθρίωςθ, όπου κα ςυνεκτιμθκεί θ χριςθ παραδειγμάτων, διαγραμμάτων, ςτιγμιότυπων
(screenshots), κ.λπ.,
τθ ρεαλιςτικι εκτίμθςθ των χρονικϊν και διαδικαςτικϊν αλλθλουχιϊν μεταξφ των επιμζρουσ
εργαςιϊν,
τθ δυνατότθτα άμεςθσ προςαρμογισ του χρονοπρογραμματιςμοφ των εργαςιϊν του Αναδόχου
με βάςθ τθν πορεία υλοποίθςθσ του Ζργου.

Σονίηεται ότι ςτα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει
να εμφανίηονται τιμζσ (που αφοροφν ςτθν προςφορά ι με οποιονδιποτε –άμεςο ι ζμμεςο- τρόπο
ςυςχετίηονται με τθν οικονομικι προςφορά). Συχόν εμφάνιςθ τζτοιων τιμϊν, επιφζρει αποκλειςμό
τθσ προςφοράσ.
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Ο Ψορζασ Ανάκεςθσ διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει κάκε άλλο ςυμπλθρωματικό ζλεγχο για να
βεβαιωκεί ότι ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν.

Άρκρο 13.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» / ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Στον Ψάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» εςωκλείεται θ Οικονομικι Ρροςφορά, θ οποία πρζπει να
περιλαμβάνει τον ακόλουκο πίνακα ςυμπλθρωμζνο:
Εργαςία / Ραραδοτζο

Ρ/Υ
(μζγιςτθ
με ΨΡΑ

Ζργου Τιμι Ρροςφοράσ
τιμι) με ΨΡΑ

Εργαςία 1.1: Μία (1) διιμερθ τεχνικι ςυνάντθςθ των εταίρων
τθσ Ρράξθσ SocialCrafts, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D1.2.3 τθσ 1,000.00€
Ρράξθσ
Εργαςία 1.2:Μία (1) εναρκτιρια θμερίδα για τθν προβολι των
αποτελεςμάτων τθσ Ρράξθσ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου 2,242.00€
D2.2.2
Εργαςία 1.3: Ζνα (1) φεςτιβάλ για τθν προϊκθςθ παραδοςιακϊν
τεχνιτϊν και προϊόντων χειροτεχνίασ από τθ διαςυνοριακι 15,000.00€
περιοχι, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D4.2.5 τθσ Ρράξθσ
Εργαςία 2.1: Ζνα (1) ειδικό βιωματικό ςεμινάριο για
μειονεκτοφντα άτομα, διάρκειασ τεςςάρων (4) θμερϊν, ςτο 3,974.00€
πλαίςιο του Ραραδοτζου D3.2.1
Εργαςία 2.2: Ζνα (1) ςεμινάριο για τεχνίτεσ/παραγωγοφσ
χειροτεχνιϊν από τθ διαςυνοριακι περιοχι, ςτο πλαίςιο του 3,000.00€
Ραραδοτζου D4.2.2
Εργαςία 3.1: Υποςτιριξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ τθσ νζασ
δομισ υποςτιριξθσ ςτθν Καβάλα, για εννζα (9) μινεσ, ςτο 15,944.00€
πλαίςιο του Ραραδοτζου D3.2.4
Εργαςία 3.2: Αξιολόγθςθ του αντίκτυπου τθσ πιλοτικισ
λειτουργίασ τθσ νζασ δομισ υποςτιριξθσ ςτθν Καβάλα - εξαγωγι 3,720.00€
διδαγμάτων, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου D3.2.4
Εργαςία 4.1: Σχεδίαςθ του ψθφιακοφ καταλόγου, ςτο πλαίςιο
του Ραραδοτζου D4.2.4
Εργαςία 4.2: Επιμζλεια και μετάφραςθ τθσ τελικισ ζκδοςθσ του
ψθφιακοφ καταλόγου, ςε τρείσ (3) γλϊςςεσ, ςτο πλαίςιο του
Ραραδοτζου D4.2.4
26,720.00€
Εργαςία 4.3: Μεταγραφι (μετατροπι) τθσ τελικισ ζκδοςθσ του
ψθφιακοφ καταλόγου, ςε εναλλακτικζσ προςβάςιμεσ ψθφιακζσ
μορφζσ, ςε τρείσ (3) γλϊςςεσ, ςτο πλαίςιο του Ραραδοτζου
D4.2.4
Εργαςία 5.1: Υποςτιριξθ για τθν διαχείριςθ και υλοποίθςθ του
4,324.00€
ζργου, ςτο πλαίςιο του παραδοτζου D1.2.2
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ΤΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)

75.924,00€

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ (προ ΦΠΑ)

Εάν οι τιμζσ ενόσ προςφζροντοσ είναι κατά τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ αναιτιολόγθτα
εξαιρετικά χαμθλζσ (μεγάλθ ζκπτωςθ), θ Επιτροπι μπορεί να καλζςει τον προςφζροντα να τισ
αιτιολογιςει και εάν αυτόσ δεν προςφζρει επαρκι αιτιολόγθςθ κα αποκλειςκεί από τον διαγωνιςμό.
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ζχει μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του
ζργου που κα αναλάβει και τα οικονομικά μεγζκθ που κα απαιτθκοφν για τθν καλι εκτζλεςθ των
εργαςιϊν και εγγυάται για τθν ακρίβεια των επιμζρουσ ςτοιχείων του κόςτουσ.
Σε περίπτωςθ ςφάλματοσ υπολογιςμοφ ςτο ποςό προ ΨΡΑ, κα αξιολογθκεί το ςωςτό ποςό.

Άρκρο 14.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Πλοι οι περιεχόμενοι ςτθν παροφςα προκιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί για τουσ
προςφζροντεσ.
Απόκλιςθ από τουσ υποχρεωτικοφσ αυτοφσ όρουσ ζχει ωσ ςυνζπεια τον αποκλειςμό του προςφζροντοσ.
Ειδικότερα, οι προςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι μθ
ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Απορρίπτονται επίςθσ οι
προςφζροντεσ, των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ δεν ζχουν ςυνταχκεί με τουσ όρουσ τθσ
ανωτζρω παραγράφου.
Ρροςφορζσ που υπερβαίνουν τον προχπολογιςμό, ι αφοροφν μζροσ και όχι το ςφνολο του ζργου
απορρίπτονται.

Άρκρο 15.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

15.1 Ειςαγωγι
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί δθμόςια ενϊπιον των νόμιμων ι των
εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων των υποψθφίων αναδόχων από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ,
θ οποία προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν.
Δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ, είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτον Ψορζα
Ανάκεςθσ τθν προςδιοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα υποβολισ.
15.2 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ
Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, αρμόδια για τθν παραλαβι και αποςφράγιςθ των προςφορϊν, κα προβεί
ςτθν αποςφράγιςι τουσ, παρουςία των νόμιμων ι των εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων των
υποψθφίων αναδόχων (εφόςον αυτοί το επικυμοφν). Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα λάβει χϊρα
όπωσ προβλζπεται ςτο προοίμιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ και
περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα ςτάδια- βιματα. Ειδικότερα, θ Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ
τθσ παραλαβισ, αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τθσ τελικισ βακμολόγθςθσ και τθσ
κατάταξισ τουσ. Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει βάςει τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι
άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ τιμισ και τθσ ποιότθτασ.
Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα παρακάτω:
Η αποςφράγιςθ των Ψακζλων Ρροςφορϊν γίνεται ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμζρα και ϊρα που προβλζπεται ςτο προοίμιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Σε
περίπτωςθ αλλαγισ τθσ θμερομθνίασ κα ενθμερωκοφν εγκαίρωσ οι υποψιφιοι ανάδοχοι. Ρροςφορζσ
που ζχουν υποβλθκεί εκπρόκεςμα δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν υπθρεςία για
επιςτροφι.
Στθν ανοικτι ςυνεδρίαςθ μποροφν να παρίςτανται όλοι όςοι ζχουν υποβάλει προςφορά,
αυτοπροςϊπωσ ι διά του νομίμου εκπροςϊπου τουσ, ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Η
αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τθν ίδια θμζρα του Διαγωνιςμοφ, με τθν εξισ διαδικαςία. Η
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ Ψακζλουσ Ρροςφορϊν (τουσ
εξωτερικοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ), ελζγχει τθν φπαρξθ τριϊν φακζλων ανά εξωτερικό
ςφραγιςμζνο φάκελο, με τισ ενδείξεισ «Ψάκελοσ Δικαιολογθτικϊν, «Ψάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ»
και «Ψάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», τουσ αρικμεί με τον ίδιο αρικμό του εξωτερικοφ Ψακζλου
Ρροςφοράσ και τουσ μονογράφει εξωτερικϊσ.
Κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τον «Ψάκελο Δικαιολογθτικϊν» και τον «Ψάκελο
Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και μονογράφει κατά φφλλο και καταγράφει τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε
αυτοφσ. Η Επιτροπι ελζγχει τθν πλθρότθτα των φακζλων και τθν υποβολι ι όχι όλων των
δικαιολογθτικϊν και εγγράφων. Ρροςφορζσ οι οποίεσ δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςε
επίπεδο Ψακζλου Δικαιολογθτικϊν, απορρίπτονται και δεν εξετάηονται περαιτζρω. Η Επιτροπι
προβαίνει ςτον ζλεγχο του περιεχομζνου των αποςφραγιςκζντων φακζλων, ςυντάςςει πρακτικό με
ςαφι και αιτιολογθμζνθ πρόταςθ ωσ προσ τον ζλεγχο πλθρότθτασ κατά περιεχόμενο των ςτοιχείων
των φακζλων. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν. Μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι ςυντάςςει
αιτιολογθμζνο πρακτικό με αναφορά ςτισ αποδεκτζσ ι/και τισ τυχόν απορριπτζεσ προςφορζσ, ςτθ
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, το οποίο υποβάλλει, μαηί με το πρακτικό εξζταςθσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ψορζα Υλοποίθςθσ.
Στθ ςυνζχεια, ο Ψορζασ Ανάκεςθσ εκδίδει ςχετικι ενιαία απόφαςθ με τθν οποία επικυρϊνονται τα
πρακτικά τθσ Επιτροπισ, τα οποία και επιςυνάπτονται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
Απόφαςθσ, αφενόσ, ωσ προσ τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, αφετζρου, ωσ προσ τθν
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ με κάκε τρόπο.
Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι προχωρά ςτθν αποςφράγιςθ, τον ζλεγχο και αξιολόγθςθ του φακζλου
«Οικονομικι Ρροςφορά», όπου αποςφραγίηει, μονογράφει κατά φφλλο και εξετάηει τισ οικονομικζσ
προςφορζσ, ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο γνωμοδοτεί για τισ τυχόν απορριφκείςεσ προςφορζσ, τισ
τιμζσ των αποδεκτϊν προςφορϊν και διαμορφϊνει τον πίνακα τελικισ κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων,
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με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ τιμισ
και ποιότθτασ. Αφοφ ολοκλθρϊςει το πρακτικό τθσ θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ, το
υποβάλλει ςτον Ψορζα Ανάκεςθσ για ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται ο
τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ, οι τυχόν απορριφκείςεσ προςφορζσ και κα ορίηεται ο Ρροςωρινόσ
Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Η απόφαςθ αυτι με τθν οποία επικυρϊνεται
το πρακτικό τθσ Επιτροπισ, το οποίο και επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, ωσ προσ
τθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν προςφορϊν, κοινοποιείται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ με κάκε τρόπο.
Η Επιτροπι με απόφαςθ τθσ μπορεί να προχωριςει ςτο άνοιγμα και ςτθν αξιολόγθςθ του φακζλου
«Δικαιολογθτικά», του φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» και του Ψακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε
μία (1) ςυνεδρίαςθ.
Στθ ςυνζχεια, ο Ψορζασ Ανάκεςθσ αποςτζλλει ζγγραφθ ειδοποίθςθ, θ οποία του παραδίδεται με κάκε
πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει, ςτον Ρροςωρινό
Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ηθτϊντασ τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, που προβλζπονται ςτο άρκρο 17.2 τθσ παροφςασ, μζςα ςε προκεςμία 10 εργάςιμων
θμερϊν. Στθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ ορίηεται ο τόποσ, θ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα που κα
λάβει χϊρα θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ από τθν Επιτροπι
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ. Η πρόςκλθςθ κοινοποιείται
και ςε όλουσ τουσ λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ που υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ και οι οποίοι
δικαιοφνται να παραςτοφν και να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Η Επιτροπι αποςφραγίηει τον φάκελο «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ». Κατά τθν
αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν θ Επιτροπι δεν είναι υποχρεωμζνθ να ελζγχει τθ ςυμμόρφωςι
τουσ προσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να
παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ»., προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά, πρζπει να αιτοφνται ςχετικά εγγράφωσ. Η
κατά τα ανωτζρω πρόςβαςθ εξαςφαλίηεται με μελζτθ των ςχετικϊν εγγράφων ςτθν ζδρα του Ψορζα
Ανάκεςθσ.
Μετά τθν αποςφράγιςθ του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ», θ
Επιτροπι ςε επόμενεσ κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ εξετάηει τθν πλθρότθτα των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν. Επί των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 17.2 τθσ
παροφςασ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει ςυγκεκριμζνεσ διευκρινίςεισ
από τον ανάδοχο, εφόςον προκφψει ςχετικι ανάγκθ. Σε περίπτωςθ που αυτόσ δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι δεν παράςχει τισ ςχετικζσ
διευκρινίςεισ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε (5) θμερϊν αποκλείεται από τθν διαδικαςία και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα με τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ και οφτω κακεξισ. Αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίςει κατά τα ανωτζρω ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά του άρκρου 17.2 τθσ παροφςασ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.
Κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ» θ Επιτροπι ςυντάςςει το ςχετικό πρακτικό και ειςθγείται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο
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του Ψορζα Ανάκεςθσ διαβιβάηοντασ προσ αυτι, το πρακτικό των αποτελεςμάτων του ελζγχου των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. Ο Ψορζασ Ανάκεςθσ αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά τθσ
γνωςτοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.
Η επιλογι Αναδόχου και θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ κα γίνει με απόφαςθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςε ςυνζχεια ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ αρμόδια Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
15.2.1 Αξιολόγθςθ Σεχνικϊν Προςφορϊν / Κριτιρια αξιολόγθςθσ - υντελεςτζσ βαρφτθτασ
Η αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα
κριτιρια, όπωσ αυτά ζχουν αναλυκεί ανωτζρω:
Πίνακασ: Ομάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτηρίων τεχνικήσ αξιολόγηςησ
Α/Α

Ομάδεσ και Επιμζρουσ Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

υντελεςτισ
Βαρφτθτασ (%)

Α.

Μεκοδολογία Τλοποίθςθσ Ζργου και Χρονοδιάγραμμα

20

Α1

Συνολικι κατανόθςθ και αντίλθψθ αντικειμζνου, απαιτιςεων, ςτόχων
και εκροϊν του Ζργου - Αποδοτικότθτα τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου
εκπόνθςθσ του ζργου ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και το περιβάλλον του
Ζργου

4

Α2

Αποτελεςματικότθτα ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν διοργάνωςθσ των
ηθτοφμενων εκδθλϊςεων, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και το περιβάλλον
του Ζργου

2

Α3

Αποτελεςματικότθτα ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν διοργάνωςθσ των
ηθτοφμενων ςεμιναρίων, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και το περιβάλλον
του Ζργου

2

Α4

Αποτελεςματικότθτα ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν υποςτιριξθσ του Ριλοτικοφ
Ρρογράμματοσ ςτθν Καβάλα, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και το
περιβάλλον του Ζργου

4

Α5

Αποτελεςματικότθτα ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν ανάπτυξθσ του ηθτοφμενου
Ρροωκθτικοφ Καταλόγου, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και το περιβάλλον
του Ζργου

2

Α7

Ροιότθτα του Ωρονοπρογραμματιςμοφ παρεχόμενων υπθρεςιϊν (φάςεισ,
παραδοτζα,
ορόςθμα,
χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ)
Αποτελεςματικότθτα του Ωρονοδιαγράμματοσ - Συμβατότθτα με τουσ
όρουσ τθσ Διακιρυξθσ

6

Β.

Κάλυψθ τικζμενων απαιτιςεων και τεχνικϊν προδιαγραφϊν
ςυςτθμάτων & υπθρεςιϊν

35

Β1

Αποτελεςματικότθτα και αρτιότθτα τθσ προςζγγιςθσ ςχεδίαςθσ και
υλοποίθςθσ του ηθτοφμενου Ψεςτιβάλ

8

Β2

Αποτελεςματικότθτα και αρτιότθτα τθσ προςζγγιςθσ ςχεδίαςθσ και

12
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υλοποίθςθσ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ
του Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ ςτθν Καβάλα
Β3

Αποτελεςματικότθτα και αρτιότθτα τθσ προςζγγιςθσ ςχεδίαςθσ και
υλοποίθςθσ του ηθτοφμενου Ρροωκθτικοφ Καταλόγου

8

Β4

Αποτελεςματικότθτα και αρτιότθτα τθσ προςζγγιςθσ παραγωγισ και
αξιολόγθςθσ των προτεινόμενων εναλλακτικϊν προςβάςιμων ψθφιακϊν
μορφϊν του Ρροωκθτικοφ Καταλόγου

7

Γ.

Ποιότθτα προςφερόμενων δειγμάτων

25

Γ1

Ροιότθτα του Δείγματοσ Α’ - Συμβατότθτα τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ

10

Γ2

Ροιότθτα του Δείγματοσ Β’ - Συμβατότθτα τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ

5

Γ3

Ροιότθτα του Δείγματοσ Γ’ - Συμβατότθτα τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ

10

Δ.

Οργάνωςθ / Διοίκθςθ Ζργου

20

Δ1

Αποτελεςματικότθτα του ςχιματοσ διοίκθςθσ και οργάνωςθσ του Ζργου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεκοδολογίασ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ του Αναδόχου με τθν Ανακζτουςα Αρχι

15

Δ2

Απαςχόλθςθ και ςυμπλθρωματικότθτα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου –
Κακικοντα και βακμόσ εμπλοκισ των μελϊν

5

ΤΝΟΛΟ

100%

Πλα τα επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα. Η ςυνολικι βακμολογία για κάκε επιμζρουσ
κριτιριο κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ, όπωσ ορίηεται παρακάτω:


κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ).



αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.

Η ςυνολικι βακμολογία κάκε επιμζρουσ κριτθρίου ςτακμίηεται µε το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του
κριτθρίου αυτοφ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτον αντίςτοιχο πίνακα και κα ςτρογγυλοποιείται ςτα 2
δεκαδικά ψθφία και εφόςον το τρίτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3, 4 κα ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω, ενϊ
αν είναι 5,6,7,8,9 προσ τα πάνω.
Η ςυνολικι βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςα των ςτακμιςμζνων
βακμολογιϊν όλων των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ.
Το άκροιςμα των βακμολογιϊν των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Σεχνικήσ Προςφοράσ (ΑΒΤΡ).
Ο Σελικόσ (υνολικόσ) Βαθμόσ Σεχνικήσ Προςφοράσ (ΤΒΤΡ) κάκε υποψθφίου υπολογίηεται από τον
τφπο:

όπου ABTΠmax θ απόλυτθ βακμολογία του καλφτερου τεχνικά υποψθφίου. Κριτιρια με βακμολογία
μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
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15.2.2 Αξιολόγθςθ Οικονομικϊν Προςφορϊν
Η βακμολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των Ρροςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε
Ρροςφζροντα κα υπολογιςκεί ο Σελικόσ Βαθμόσ τησ Οικονομικήσ Προςφοράσ του (ΤΒΟΡ), ωσ εξισ:

όπου Οικονομική Προςφορά Προςφζροντοσ ορίηεται το ποςό ςε Ευρϊ ζναντι του οποίου προτίκεται να
εκτελζςει ο Ρροςφζρων το Ζργο, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ και Οικονομική Προςφορά
Μειοδότη είναι το μικρότερο ποςό ςε Ευρϊ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ.
Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο μειοδότθσ,
δθλαδι ο Ρροςφζρων με τθ μικρότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, κα ζχει ΤΒΟΡ= 100).

15.2.2Σελικι αξιολόγθςθ Προςφορϊν
Η τελικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τθν κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ πλζον
ςυμφζρουςασ Ρροςφοράσ. Ρροσ τοφτο κα εξαχκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Συνολικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ)
κάκε Ρροςφζροντοσ με τον ακόλουκο μακθματικό τφπο:
Με βάςθ τον Σελικό Βαθμό υνολικήσ Προςφοράσ(ΤΒΣΡ) τουσ, οι Ρροςφζροντεσ κα καταταχκοφν κατά
φκίνουςα ςειρά του βακμοφ τουσ και επικρατζςτεροσ υποψιφιοσ κα είναι ο προςφζρων με τον
μεγαλφτερο ΤΒΣΡ.

Άρκρο 16.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ

16.1 Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει ο Ψορζασ Ανάκεςθσ ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (Οικονομικό Αντάλλαγμα) κα είναι ςφμφωνα με τθν
Οικονομικι Ρροςφορά του, θ οποία κα αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ ςφμβαςθσ.
16.2 Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, με τθν πρόοδο του ζργου και τθν υποβολι των
ςχετικϊν παραδοτζων.
16.3 Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
α) Διαβιβαςτικι επιςτολι με τα ςχετικά Ραραδοτζα,
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου,
γ) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο του Ψορζα Ανάκεςθσ.

16.4 Τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα του
Ανάκεςθσ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. Ο
Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων,
Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει.
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Άρκρο 17.

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ - ΕΓΓΤΗΕΙ

17.1 Ο διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται το ζργο είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει μζςα ςε
προκεςμία που κα του ορίςει ο Ψορζασ Ανάκεςθσ και εφόςον ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία του
προλθπτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ, εάν απαιτείται, για να υπογράψει τθ ςχετικι
ςφμβαςθ. Αν περάςει θ ανωτζρω προκεςμία χωρίσ ο ανάδοχοσ να παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ
ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
17.2 Ειδικότερα, μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Ψορζασ Ανάκεςθσ αποςτζλλει ςχετικι
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται όλων των δικαιολογθτικϊν που
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 9.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 9.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 9.1.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Ο Ψορζασ Ανάκεςθσ μπορεί αιτιολογθμζνα να
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i.
ii.
iii.

κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με τθν
υπεφκυνθ διλωςθ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 9.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 9.1 (κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του Ψορζα
Ανάκεςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
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Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει κατά περίπτωςθ τα παρακάτω ζγγραφα:
α. Ζλλθνεσ πολίτεσ:
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ.1 του άρκρου 43 του π.δ 60/2007, ι για
κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε
πτϊχευςθ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι
κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που
αφοροφν ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2)
και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν
οποία εκδίδονται και τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.
4. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αφετζρου ότι
εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
5. Αντίγραφα Ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) χριςεων ι ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ αυτϊν,
εντφπων Ε3.
β. Αλλοδαποί
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ
τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. α. τθσ παραγράφου 17.2 του
παρόντοσ.
2. Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ καταςτάςεισ τθσ
περ.(2) του εδ. α. ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία και ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ
τθσ περ.(3) του εδ.α. τθσ παρ. 17.2 του παρόντοσ.
3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ιταν
εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ
κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι
τθν επίδοςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
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4. Αντίγραφα Ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) χριςεων ι ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ αυτϊν,
εντφπων Ε3 (τα αντίςτοιχα τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ τουσ).
γ. Σα νομικά πρόςωπα θμεδαπά και αλλοδαπά
1. Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων των εδαφίων α και β τθσ παρ. 17.2 του παρόντοσ,
αντίςτοιχα.
2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν τθν
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι
εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Α’101),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και
επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω
νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
3. Ειδικότερα τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ ςτισ
περιπτϊςεισ των εταιρειϊν ΕΡΕ και των προςωπικϊν εταιρειϊν (ΟΕ,ΕΕ) και για τον πρόεδρο και
διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλου
ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο
να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. α. τθσ παρ. 17.2 του παρόντοσ.
4. Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ τθσ
περίπτωςθσ (2) του εδ. γ. τθσ παρ. 17.2 του παρόντοσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθ κοινι εκκακάριςθ
από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο ανωνφμων εταιρειϊν τθσ
οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό Α.Ε, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των
άρκρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και όςον αφορά τθν ειδικι
εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου
εταιρείασ.
Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν (ΟΕ,ΕΕ) το
πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ εκδίδεται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ
ςτο διαγωνιςμό επιχείρθςθσ.
5. Αντίγραφα Ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) χριςεων ι ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ αυτϊν,
εντφπων Ε3 (τα αντίςτοιχα τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ τουσ).
δ. Οι ςυνεταιριςμοί
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου πριν τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ειδοποίθςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Δ.Σ δεν ζχει καταδικαςτεί με
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ (1) του εδ. α. τθσ παρ.
17.2 του παρόντοσ.
2. Τα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων (2) και (3) του εδ. α. τθσ παρ. 17.2 του παρόντοσ, εφόςον
πρόκειται για θμεδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ και τθσ περίπτωςθσ (2) του εδ. β. τθσ παρ. 17.2 του
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παρόντοσ, εφόςον πρόκειται για αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ, αντίςτοιχα και τθσ περίπτωςθσ (2) του
εδ. γ. τθσ παρ. 17.2 του παρόντοσ.
3. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ, ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
4. Αντίγραφα Ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) χριςεων ι ςε περίπτωςθ μθ ζκδοςθσ αυτϊν,
εντφπων Ε3.
ε. Οι ενϊςεισ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε υποψιφιο ανάδοχο που ςυμμετζχει ςτθν
ζνωςθ.
Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του παρόντοσ
άρκρου, δφναται να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του υπόχρεου προσ υποβολι του
δικαιολογθτικοφ. Εάν ςτθ χϊρα αυτι δεν προβλζπεται οφτε ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται αυτι να
αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ.
Στθ κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ, κα δθλϊνεται ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ χϊρα
δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι
ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ.
Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 17.2 του παρόντοσ ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το διαγωνιςμό.
17.3 Ο ανάδοχοσ που κα επιλεγεί κα κλθκεί να υπογράψει ςφμβαςθ με τον Ψορζα Ανάκεςθσ που κα
βαςίηεται ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Σε περίπτωςθ μθ επικυμίασ ι αδυναμίασ του
επιλεγζντοσ αναδόχου να ςυνάψει ςφμβαςθ τότε καλείται ο πρϊτοσ επιλαχϊν.
Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το
φυςικό αντικείμενο του ζργου κα υλοποιθκεί όπωσ προδιαγράφθκε.
Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) του αναδόχου με τον Ψορζα Ανάκεςθσ κα γίνονται
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ
απαιτθκεί διερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, για τθν επικοινωνία του αναδόχου
με τον Ψορζα Ανάκεςθσ, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται με φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ του αναδόχου.
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ ςφμβαςθ και τα
παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν
ερμθνεία τθσ, λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ παροφςα Διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ
τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.
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Άρκρο 18.

ΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΣΩΝ

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 9.1), να
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ (υπεφκυνθ διλωςθ) των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ
ςπουδϊν τα επαγγελματικά προςόντα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου ι με τθ ςχετικι
επαγγελματικι εμπειρία του Αναδόχου που απαιτείται , οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.

Άρκρο 19.

ΕΝΣΑΕΙ – ΠΡΟΦΤΓΕ

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ του Ψορζα Ανάκεςθσ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για
τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον του Ψορζα Ανάκεςθσ. Ο Ψορζασ Ανάκεςθσ αποφαςίηει
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 127 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.

Άρκρο 20.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΩΝ Η ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Δεν προβλζπεται θ παροχι πρόςκετων ι νζων εργαςιϊν ι παροχισ άλλων υπθρεςιϊν πζρα των ρθτά
αναφερόμενων ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
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Άρκρο 21.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΖΡΓΟΤ

Ο τρόποσ εκτζλεςθσ, παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου κα περιγράφεται αναλυτικά ςτθ
ςφμβαςθ μεταξφ του Νομαρχιακοφ Συλλόγου ΑΜΕΑ Νομοφ Καβάλασ και του Αναδόχου και κα
περιλαμβάνει τα παραδοτζα που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ.

Άρκρο 22.

ΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ο Νομαρχιακόσ Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Ν. Καβάλασ διατθρεί το δικαίωμα ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, εφόςον
ςυντρζχει μία τουλάχιςτον από τισ ακόλουκεσ αιτίεσ:
α. εάν το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κρικεί αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,
β. εάν κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ, ι εάν
υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ζγινε ςυνεννόθςθ των διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ
ανταγωνιςμοφ,
γ. εάν λιξει θ ιςχφσ των προςφορϊν και δε δοκοφν από τουσ διαγωνιηομζνουσ οι απαιτοφμενεσ
επεξθγιςεισ.
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ οι ςυμμετάςχοντεσ ς’ αυτόν δεν κα ζχουν δικαίωμα
αποηθμιϊςεωσ για οποιονδιποτε λόγο.

Άρκρο 23.

ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παροφςα προκιρυξθ και θ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί με βάςθ αυτι, κα διζπεται αποκλειςτικά
από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Για κάκε διαφορά / διζνεξθ πάνω ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και ςτθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων
Καβάλασ.
Για τον Νομαρχιακό Σφλλογο ΑΜΕΑ
Ν. Καβάλασ
Ο Ρρόεδροσ
Σμάραγδοσ Κρεμφδασ
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