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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακ. 12/2009) 
με Τίτλο 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»  
                                                                                          

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 
«ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»   

 
του Έργου 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ), ΚΑΘ ΟΔΟΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟ» 
 

του Μέτρου 2.5.  
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 
 
 

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δημιουργικής σχεδίασης 
(δημιουργικού), προεκτύπωσης, εκτύπωσης/χάραξης και αποστολής υλικού προβολής και 
δημοσιότητας που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ), ΚΑΘ ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΔΗΜΟ» 
 
Στόχος του παρόντος είναι : 
• η πληροφόρηση για τη  συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Εθνικής Αρχής.  
• η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης των 
ανθρωπίνων πόρων. 
• η εξασφάλιση της ορατότητας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και της ανάδειξης – 
με ρητορικά και εικαστικά στοιχεία – της κοινής προσπάθειας και συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Ελληνικών Αρχών. 
 
 Για την πραγματοποίηση των δράσεων προβολής και δημοσιότητας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τα ισχύοντα του κανονισμού δημοσιότητας που διέπουν τα έργα του Ε.Π. ΚτΠ. (Κανονισμός ΕΕ 
1159/2000 «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη 
σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων» ) 

 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σε συνδυασμό τις διατάξεις του Ν. 
3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». 

2. Το Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με 
την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 

3. Το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν 
προς το σύγχρονο Δήμο», και ειδικότερα το υποέργο 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης 
της υλοποίησης του έργου», του Μέτρου 2.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία 
της Πληροφορίας», όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση με αριθ. πρωτ. 154.447/ΨΣ14639-Β 
της 18-12-2008  της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

4. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου 
«Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο» και 
ειδικότερα το υποέργο 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του έργου». 

5. Ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της πράξης συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20% (ΣΑΕ 
2009ΣΕ01530001). 

6. Την με αρ. πρωτ 186/16-6-2009 Απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. περί 
• Έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού (Αρ. Διακ. 12/2009), για την επιλογή 

αναδόχου για την παραγωγή και αποστολή υλικού προβολής και ενημέρωσης στο 
πλαίσιο του υποέργου 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του 
έργου». 

• Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου 
Διαγωνισμού  με Αρ. 12/2009 
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• Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων του Πρόχειρου 
Διαγωνισμού  με Αρ. 12/2009 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 
«Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του έργου», του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση 
εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο». 
 
Ειδικότερα, αφορά στο σχεδιασμό του δημιουργικού, την παραγωγή, αναπαραγωγή, μεταφορά και 
διανομή ενημερωτικού υλικού. Το ενημερωτικό υλικό που πρόκειται να αναπαραχθεί, συνίσταται στα 
ακόλουθα:  

 Έξι χιλιάδες (6000) Ενημερωτικά φυλλάδια, με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα. 

 Χίλιες(1000) Αφίσες και πεντακόσιες (500) Αφισέτες, για τις ανάγκες προβολής και 
δημοσιότητας των στόχων της υλοποιούμενης Πράξης. 

 Δεκαπέντε (15) banners για τις ανάγκες των ημερίδων  

 Δύο χιλιάδες  (2000)  Προσκλήσεις με Φάκελο για τις ανάγκες των ημερίδων (επτά 
διαφορετικά περιεχόμενα) 

 Πέντε χιλιάδες (5000) Φάκελοι με Επιστολόχαρτο 
 Έξι χιλιάδες  (6000) Φάκελοι (folders)  
 Έξι χιλιάδες  (6000) μπλοκ 

 Οκτακόσια (800) αυτοκόλλητα για cd (ροζέτα) 
 Οκτακόσιες (800) βεβαιώσεις παρακολούθησης 

 Χίλια (1000) stickers 

 Οκτακόσια (800) τεμ. Χαρτί παρέμβασης 

 Οκτακόσια (800) USB 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το συνολικό έργο, σύμφωνα με τους όρους υποβολής 
προσφορών.  
 

4. ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Οι ζητούμενες από τον Ανάδοχο εργασίες εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:  
 
• Σχεδιασμός του δημιουργικού μέρους & διαδικασία προεκτύπωσης υλικού (pre-press)  
• Αναπαραγωγή υλικού  
• Αποστολή υλικού  
 

Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση των ζητουμένων εργασιών από τον Ανάδοχο.  
 
 
 

4.1 Σχεδιασμός δημιουργικού μέρους υλικού προβολής και δημοσιότητας και διαδικασία 
προεκτύπωσης (pre-press) 
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    Μία από τις εργασίες που θα αναθέτονται στον Ανάδοχο είναι ο σχεδιασμός του δημιουργικού 
μέρους του υλικού προβολής και δημοσιότητας και η διαδικασία προεκτύπωσης (pre-press). Σε 
αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος καλείται να εκτελέσει τις εργασίες του δημιουργικού και να 
ετοιμάσει τα τελικά δοκίμια (μακέτες) του έντυπου υλικού.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ακολουθήσει τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά 
με τους κανόνες δημοσιότητας του Γ’ Κ.Π.Σ., αλλά και τους τυχόν περιορισμούς που φέρνει η χρήση 
εμπορικών σημάτων.  

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το σύνολο των ακόλουθων εργασιών:  
• Ψηφιακό σχεδιασμό των εντύπων.    
• Ενσωμάτωση κειμένου. 
• Διορθώσεις. 
• Παραγωγή τελικού δοκιμίου (μακέτας) σε ψηφιακή μορφή.  
• Εργασίες προεκτύπωσης (pre-press) (film, δοκίμια, ηλιοτυπίες, κλπ)  
 

Όσο αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τους χρονικούς περιορισμούς που θα πρέπει να 
τηρούνται από τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή ισχύουν τα εξής:  

 
1. Ο Ανάδοχος σε χρονικό διάστημα πέντε  (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα 

πρέπει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή δοκίμιο του τελικού αποτελέσματος για έλεγχο σε 
δύο (2) αντίτυπα (δηλαδή 2 αντίτυπα για το ενημερωτικό φυλλάδιο, 2 αντίτυπα για την αφίσα 
κλπ).  

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει τις διορθώσεις (εφ’όσον υπάρχουν) εντός δύο (2) 
ημερών και να παραδώσει νέο δοκίμιο στην Αναθέτουσα Αρχή ειδάλλως θα προβεί στην 
εκτέλεση της επόμενης εργασίας (π.χ. ανατύπωση) 

3.. Μετά το τέλος της εκτέλεσης της εργασίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή:  

 
• όλα τα τελικά υλικά και ψηφιακά παραδοτέα (π.χ. τα films, τα δοκίμια, την ψηφιακή μορφή των 
εντύπων κλπ). Ειδικά σε ότι αφορά στην ψηφιακή μορφή των εντύπων αυτή θα πρέπει να είναι σε 
κάποιο από τα πλέον διαδεδομένα DTP πακέτα και κατά προτίμηση να είναι ανοικτά INDESIGNGN 
C53 SUITE αρχεία ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική επεξεργασία και αναπαραγωγή του υλικού.  
• τα τελικά αρχεία των εντύπων στην ψηφιακή μορφή τους, μετά την επεξεργασία τους, σε μορφή 
PDF ή ανάλογη (συνοδευόμενη από όλα τα τυχόν αρχεία γραμματοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν 
και που θα πρέπει να έχουν αγοραστεί ειδικά για αυτή τη χρήση.), ώστε να είναι δυνατή η 
εκτύπωση του υλικού σε απλό ψηφιακό εκτυπωτή.  

Η ολοκλήρωση της εργασίας δημιουργικού και προεκτύπωσης σηματοδοτείται από την παραλαβή 
από την Αναθέτουσα Αρχή του υλικού του βήματος 3 παραπάνω.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους ρητή 
αναφορά για την αποδοχή των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης θα πρέπει 
να αναφέρουν το DTP format στο οποίο θα παραδίδουν την ψηφιακή μορφή των εντύπων 
καθώς τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό για τυχόν μελλοντική επεξεργασία τους 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
 

 
4.2 Αναπαραγωγή  και Συσκευασία Υλικού 

1.  Με βάση τα εγκεκριμένα αποτελέσματα των εργασιών Σχεδιασμού Δημιουργικού & 
Προεκτύπωσης (pre-press), ο Ανάδοχος θα αναπαράγει εντός επτά (7) ημερών από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 4.1. το σύνολο των ποσοτήτων για τα ενημερωτικά φυλλάδια, 
τις αφίσες και τις αφισέτες,  ενώ η παραγωγή  του υπολοίπου υλικού θα γίνεται σταδιακά 
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κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω άμεσης εξάρτησής τους με το χρόνο 
διενέργειας των ημερίδων που θα υλοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή σκοπεύει να διενεργήσει επτά (7) ημερίδες, κατά το 
χρονικό διάστημα Ιούλιος 2009 έως την  ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 28/11/2009.  
 
2.Η Αναθέτουσα Αρχή με την ολοκλήρωση των εργασιών έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει 
δειγματοληπτικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Κατά τον έλεγχο αυτό θα μπορεί να 
εξεταστεί τόσο η συμμόρφωση στις ποσοτικές όσο και στις ποιοτικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση 
αστοχίας του δειγματοληπτικού ελέγχου θα διενεργείται από την Αναθέτουσα Αρχή διεξοδικός 
έλεγχος. Θα αναλαμβάνει δε ο Ανάδοχος αδαπάνως για την Αναθέτουσα Αρχή την θεραπεία της 
αστοχίας, είτε επαναλαμβάνοντας την αναπαραγωγή του Υλικού εξ’ ολοκλήρου είτε αντικαθιστώντας 
τα μέρη αυτού για τα οποία διαπιστώθηκε αστοχία.  
 
3.Εναλλακτικά στο παραπάνω βήμα 2 η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 
της παραδώσει περιορισμένο αριθμό πακέτων για έλεγχο. Σε περίπτωση αστοχίας του ελέγχου θα 
ισχύουν ότι και στο παραπάνω βήμα 2.  
 
4.Η ολοκλήρωση της εργασίας αναπαραγωγής του υλικού σηματοδοτείται από την επιτυχή 
πραγματοποίηση του δειγματοληπτικού ελέγχου ή την αποδοχή των πακέτων προς έλεγχο.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους ρητή αναφορά 
για την αποδοχή των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου.  
 

 
4.3 Αποστολή Υλικού    

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναπαραγωγής ο Ανάδοχος θα αναλάβει την αποστολή του 
υλικού στις τοποθεσίες που θα του υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η αποστολή θα πρέπει 
να γίνει μέσω υπηρεσίας «ασφαλούς ταχύ-μεταφοράς» της επιλογής του αναδόχου ή με ιδία 
μεταφορικά μέσα του αναδόχου. 
 
Επισημαίνεται ότι το πλήθος του υλικού ανά αποστολή θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί που θα πρέπει να τηρούνται από τον Ανάδοχο και 
την Αναθέτουσα Αρχή, ισχύουν τα εξής:  
1. Η εντολή αποστολής θα συνοδεύεται από σχετικό κατάλογο παραληπτών/ποσοτήτων με πλήρη 

στοιχεία διεύθυνσης και επαφής.  
2. Εναλλακτικά η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην συμπεριλάβει τον σχετικό κατάλογο 

παραληπτών με την εντολή εκτέλεσης εργασιών, αλλά να τον αποστείλει ξεχωριστά στον 
Ανάδοχο έως και τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση των 
αντίστοιχων εργασιών αναπαραγωγής.  

3. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει την αποστολή του υλικού και να παραδώσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή με τον πλέον πρόσφορο τρόπο:  
i.   Δελτία Αποστολής  

Κάθε υλικό που αποστέλλεται θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και σε άριστη 
κατάσταση. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την συσκευασία του υλικού 
προς αποστολή έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του.  

Είναι πιθανό να συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία και ορισμένα έντυπα περιορισμένης έκτασης. 
Με δεδομένη την έγκαιρη από την πλευρά της ΠΕΤΑ Α.Ε.  ενημέρωση του Αναδόχου για τα 
προαναφερθέντα, ο τελευταίος θα είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στη συσκευασία τα 
ζητούμενα έγγραφα.  
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Σε περίπτωση που η ΠΕΤΑ Α.Ε. καθυστερήσει την αποστολή του συνόλου ή τμήματος του 
καταλόγου των παραληπτών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς χρέωση φύλαξη του 
υλικού, για εύλογο χρονικό διάστημα.  
Η ολοκλήρωση της εργασίας αποστολής του συνοδευτικού υλικού σηματοδοτείται από την 
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή των ζητουμένων στο παραπάνω σημείο 3.  
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους ρητή αναφορά 
για την αποδοχή των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου. 
 

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων του 
Αναδόχου: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

Διαστάσεις : Α4  29,7 εκατοστά  ύψος Χ 21 εκατοστά πλάτος 

Σελίδες : Τέσσερις  (4) σελίδες αναδιπλούμενες  

Τεμάχια : 6.000 αντίτυπα  

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 140γραμμαρίων (Ανακυκλωμένο ή οικολογικό)  

Βιβλιοδεσία : Αναδιπλούμενο 

Συσκευασία : 
Σε δέματα αντίστοιχων με τα αντίτυπα που θα 
διανεμηθούν στα σημεία που θα υποδειχθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Αφίσα 

Διαστάσεις : 68 εκατοστά ύψος Χ 48 εκατοστά πλάτος 

Τεμάχια : 1000 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 170 γραμμαρίων (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό) 

Συσκευασία : Σε δέματα των 10 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Αφισέτα 

Διαστάσεις : 48εκ ύψος και 33εκ πλάτος 

Τεμάχια : 500 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 170 γραμμαρίων   (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό) 

Συσκευασία : Σε δέματα των 5 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Βanner

Διαστάσεις  :  2 μέτρα ύψος Χ 1 μέτρο πλάτος  

Τεμάχια  :  15 αντίτυπα 

Χρώματα  :  Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο  

Χαρτί  :  ΜΑΤ PP ECO SOLVENT 

Συσκευασία  :  Σε δέματα αντίστοιχων με τα αντίτυπα που θα διανεμηθούν 
στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Επιστολόχαρτο

Διαστάσεις : Α4 

Τεμάχια : 5000 αντίτυπα 

Χρώματα : 4 

Χαρτί  : 100 γραμμαρίων   (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό) 

Συσκευασία : Σε δέματα των 500 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ: Φάκελος έτοιμος (για επιστολόχαρτο) 

Διαστάσεις : 11 εκατοστά ύψος Χ 22 εκατοστά πλάτος 

Τεμάχια : 5000 αντίτυπα 
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Χρώματα : 4 

Χαρτί  : 100 γραμμαρίων  (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό) 

Συσκευασία : Σε δέματα των 500 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ: Πρόσκληση  

Διαστάσεις : Α5 

Τεμάχια : 2000 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 260 γραμμαρίων (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό) 

Συσκευασία : Σε δέματα των 500 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: Φάκελος Έτοιμος (για πρόσκληση) 

Διαστάσεις : Α5 (15χ23) 

Τεμάχια : 2000 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : Με αυτοκόλλητο καρέ 

Συσκευασία : Σε δέματα των 500 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ: Folder

Διαστάσεις : Κλειστό 22εκ πλάτος Χ 32εκ ύψος με 2 θήκες 

Τεμάχια : 6000 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 260 γραμμαρίων (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό) 

Συσκευασία : Κούτες με αναγραφόμενη ποσότητα πχ ανά κούτα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Μπλοκ

Διαστάσεις : Α4 

Τεμάχια : 6000 αντίτυπα 

Σελίδες   25 φύλλων ψαροκολητό 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 80 γραμμαρίων  (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό) 

Συσκευασία : Σε δέματα των 50 

 

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ: Αυτοκόλλητο για cd (Ροζέτα)

Διαστάσεις :  

Τεμάχια : 800 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : ΜΑΤ 

Συσκευασία : Σε δέματα των 100 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ: Βεβαίωση Παρακολούθησης

Διαστάσεις : Α4 

Τεμάχια : 800 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 215γραμμαρίων  (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό)  

Συσκευασία : Σε δέματα των  100 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ: Αυτοκόλλητο (sticker)

Διαστάσεις : Α5 

Τεμάχια : 1000 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 
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Χαρτί  : ΜΑΤ 

Συσκευασία : Σε 4 δέματα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔ: Χαρτί παρέμβασης

Διαστάσεις : Α5 

Τεμάχια : 800 αντίτυπα 

Χρώματα : Με κείμενο και εικόνες εξ ολοκλήρου τετράχρωμο 

Χαρτί  : 100γραμμαρίων  (Ανακυκλωμένο ή Οικολογικό)  

Συσκευασία : Σε 7 δέματα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ: USB memory stick 

Χωρητικότητα : 1GB 

Τεμάχια : 800 τεμάχια 

Συσκευασία : Σε 7 δέματα 

 

6.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Ως παραδοτέα του παρόντος έργου, ορίζονται τα ακόλουθα:  

Παραδοτέο 1: Τα δημιουργικά βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 4.1 της 
παρούσας προκήρυξης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο 2: Αναπαραγωγή και αποστολή του ενημερωτικού υλικού  εντός επτά (7) ημερών από 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 4.1. για το σύνολο των ενημερωτικών 

φυλλαδίων, των αφισών και των αφισετών και  

Παραδοτέο 3: Αναπαραγωγή και αποστολή  του υπόλοιπου υλικού σταδιακά και κατόπιν 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω άμεσης εξάρτησής τους με το χρόνο διενέργειας των 

ημερίδων που θα υλοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι το πλήθος του υλικού ανά 
αποστολή θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

O Ανάδοχος υποχρεούται να συλλέξει και να αποστείλει στην ΠΕΤΑ όλα τα παραστατικά αποστολής 
και παραλαβής του ενημερωτικού υλικού. 
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Η Σύμβαση που θα υπογραφεί, θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την 
παράδοση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής του συνόλου των 
παραδοτέων, το αργότερο έως τις 28/11/2009. 

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό, έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Οι προσφορές  θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα 
κατατεθούν στη «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11, 10433, 3ος όροφος, το αργότερο μέχρι την 26/6/2009 
ημέρα Παρασκευή μέχρι τις 12:00 μ.μ. μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, έξω από τον οποίο 
θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα εξής: 

 

ΠΡΟΣ 

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

 (Αποστολέας)                  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 
του Έργου 

«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ), ΚΑΘ ΟΔΟΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟ» 

                                                             ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: 12/2009 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Ο ανωτέρω κυρίως φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού δύο ανεξάρτητους 
υποφακέλους με τις ενδείξεις: 

Α) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα περιέχει στοιχεία όπως: 
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1) Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψήφιου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του 
υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισμός και στοιχεία νόμιμων 
εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό) και  
2)  Τεχνική προσφορά βάσει των ζητούμενων υπηρεσιών του Άρθρου 4 και των τεχνικών 
προδιαγραφών που προσδιορίζονται στο Άρθρο  5 της παρούσας προκήρυξης. 
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι οι τεχνικές προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των προσφορών.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 

Επιτροπή Αξιολόγησης, μπορεί να αποκλείσει την αντίστοιχη προσφορά από περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

και 

Β) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς, όπου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, 
αριθμητικώς και ολογράφως, άνευ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και με την υποχρεωτική 
συμπλήρωση του πίνακα που παρατίθεται. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς καθ΄ 
οιονδήποτε άλλον τρόπο συνεπάγεται απόρριψή της.  

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Συνολικό ποσό οικονομικής 
προσφοράς της εταιρείας ή ένωσης

(χωρίς το ΦΠΑ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) 

ΦΠΑ 
(Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) 

Συνολικό ποσόν οικονομικής 
προσφοράς της εταιρείας ή ένωσης

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (Ολογράφως σε Ευρώ) (Αριθμητικά σε Ευρώ) 

 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, τα 
έμμεσα έξοδα του έργου και κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιοδήποτε τρίτο σχετικά με το έργο 
αυτό, όπως οι εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης. 
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) 
μήνες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές 
που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης ή 
δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται. 

8. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η 26/6/2009 ημέρα Παρασκευή μέχρι τις 12:00 
μ.μ. στην «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11, 10433, 3ος όροφος.  

Το τεύχος Προκήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
της ΠΕΤΑ Α.Ε. www.info-peta.gr   την  19/6/2009. 

 

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα 

χιλιάδων ευρώ ( 60.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή στο ποσό των Εβδομήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων 

ευρώ ( 71.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από 
Εθνικούς Πόρους κατά 20%. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  26/6/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών στα Γραφεία της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ηπείρου 11, 10433, 3ος όροφος . 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης. 

 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

♦ Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς  

♦ Αποσφράγιση και αξιολόγηση υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

♦ Αποσφράγιση και οικονομική αξιολόγηση υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - 
τελική βαθμολόγηση - επιλογή υποψηφίου Αναδόχου. 

 

ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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1. Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμού συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι 
μέλη του προσωπικού της Π.Ε.Τ.Α. ή/και τρίτα πρόσωπα με προσόντα που αρμόζουν στο 
αντικείμενο του διαγωνισμού και είναι αρμόδια για τη διενέργεια και αξιολόγηση του 
Διαγωνισμού. Ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται πρόεδρος αυτής. Με την ίδια Απόφαση 
ορίζονται ο αναπληρωτής του προέδρου, οι αναπληρωτές των τακτικών μελών, καθώς και οι 
υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής. .Κατά την 
κρίση της η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από 
τους υποψηφίους. 

2. Επίσης  θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, η 
οποία θα επιληφθεί τυχόν προσφυγών του αρ. 3 § 2 του Ν. 2522/97. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΣΤΑΔΙΑ 

Μετά τον έλεγχο του κυρίως φακέλου προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, θα 
προχωρήσει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών Η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια 
αξιολόγησης περιγράφονται παρακάτω. 

 

IV. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Μεθοδολογία αξιολόγησης 
Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, τα 
οποία αναφέρονται κατωτέρω  και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς 
(ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική αρτιότητα και καταλληλότητά της. 
 
Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση της κάθε προσφοράς θα γίνει 
με τη μέθοδο που ακολουθεί. 
 
Κάθε μέλος της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από 
το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης, κατά την ελεύθερη κρίση του, ως 
εξής: 
α. Σε περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της τεχνικής προσφοράς η βαθμολογία 

 του είναι από 51 μέχρι 75 βαθμούς (Επαρκής) 
β. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται από 76 μέχρι τους 100 βαθμούς (Καλή), για τις περιπτώσεις 

που  υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τεχνικής προσφοράς 
γ. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα αναγκαία 

σχετικά  στοιχεία για τη διαμόρφωση γνώμης, τότε η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι από 
0 μέχρι  50 βαθμούς (Ανεπαρκής). 

 
Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 
 
Ακολούθως θα υπολογισθεί από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης το άθροισμα των βαθμών 
όλων των κριτηρίων όλων των ομάδων κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της 
Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) κάθε Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου αξιολογείται, με το Συνολικό Βαθμό 
Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) που υπολογίζεται από τον τύπο: 
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 ΑΒΤΠ  

ΣΒΤΠ= ------------------ 

ΑΒΤΠmax 

x 100 

 
 
 
 
 
 
όπου ΑΒΤΠ max = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης Τεχνικής Προσφοράς. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. 
 
 
 

2. Κριτήρια αξιολόγησης 
Κατά την φάση της τεχνικής αξιολόγησης, η τεχνική προσφορά αξιολογείται βάσει τριών ομάδων  
κριτηρίων που έχουν ως εξής: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Επί μέρους 
Συντελεστές 
Βαρύτητας  

 

Συνολικός 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

 
Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης  

Α1 
Σχεδιασμός και συνολική αντίληψη του υποψηφίου 
για το Έργο – βαθμός κατανόησης των στόχων του 
Έργου. 

50% 

Α2 
Υπηρεσίες δημιουργικής σχεδίασης (δημιουργικού), 
προεκτύπωσης, εκτύπωσης/χάραξης και αποστολής 
υλικού προβολής και δημοσιότητας  σύμφωνα με τα 
ζητούμενα στην ανάλυση υπηρεσιών 

50% 

70% 

Β Χρονοπρογραμματισμός 

Β1 Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών – 
οργάνωση και παράδοση παραδοτέων 

100% 30% 

 

VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Στο στάδιο αυτό αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών και η αξιολόγηση 
των Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού ως εξής: 
 
Καταγραφή της συνολικής προσφερόμενης τιμής κάθε προσφοράς και υπολογισμό του βαθμού της 
Οικονομικής Προσφοράς του (ΣΒΟΠ), ως εξής: 
 

 Μικρότερη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου  

ΣΒΟΠ = ---------------------------------------------------------------------- x 100 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου  

Όπου 
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♦ Μικρότερο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου είναι η μικρότερη συνολική τιμή μεταξύ των συνολικών τιμών 
όλων των προσφορών 

♦ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Υποέργου είναι συνολική τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς που αξιολογείται. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. 
 
Σημειώνεται ότι δε γίνονται δεκτές και αποκλείονται του διαγωνισμού οικονομικές προσφορές που 
προσφέρουν έκπτωση μεγαλύτερη του 10% επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του 
υποέργου, εφόσον δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Τούτο σημαίνει ότι, στην περίπτωση όπου η 
έκπτωση υπερβαίνει το 10%, θα πρέπει : 

♦ Να συνοδεύεται η οικονομική προσφορά από αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους στο 
κατώτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης. 

♦ Να καταδεικνύεται και τεκμηριώνεται αναλυτικά, για κάθε επιμέρους επίπεδο ανάλυσης, η 
μείωση του κόστους, που διαμορφώνει την συνολική έκπτωση. 

♦ Η παραπάνω μείωση του κόστους να μην οφείλεται σε καμία έμμεση ή άμεση 
χρηματοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

♦ Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις ενέργειες και προδιαγραφές υλοποίησης 
του Προγράμματος, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική προσφορά. 

♦ Ο προϋπολογισμός να είναι σε αντιστοιχία με τις υποχρεώσεις που επιβάλει η παρούσα 
διακήρυξη. 

 

VII. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝOIΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1) Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, αφού λάβει υπόψη 
της τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών, προβαίνει 
στην τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της 
συμφερότερης Προσφοράς. 

   Η Ανoiγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προσφοράς θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο 
μαθηματικό τύπο:  

   ΑΠ = ( ΣΒΤΠ Χ 0,8 ) + ( ΣΒΟΠ Χ 0,2) 

    Με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές αυτές, θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ. 

2) Η Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των 
προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης, το οποίο υποβάλλεται στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Π.Ε.Τ.Α. για την έκδοση απόφασης.  

 

11. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιο Ανάδοχος που τελικά επιλέγεται είναι 
υποχρεωμένος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
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έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά : 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ 

60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

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

σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

β. Τα νομικά πρόσωπα: 

(1) Τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας καθώς και καταστατικό επικαιροποιημένο όπως ισχύουν 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, νομίμως επικυρωμένα 

(2) Tα έγγραφα εκπροσώπησης της εταιρείας 

(3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και γενικά για οι νόμιμοι 

εκπροσώποι του νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 

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

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(4) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων α.2 και α.3 του παρόντος 

(5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
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ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα 

στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια` και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 

ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

γ. Οι ενώσεις υποψηφίων και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην Ένωση ή για κάθε μέλος 

της κοινοπραξίας 

12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα :  

1. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης . 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της  
Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την 
οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό  

ii)  Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την 
ματαίωση 

13.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και 
μέχρι την παράδοση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής των 
παραδοτέων έως την 28/11/2009.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε το Έργο, χωρίς να δικαιούται ο 
Ανάδοχος αποζημίωση. Σε τέτοια περίπτωση, εξοφλείται το παρασχεθέν έργο του Αναδόχου και 
λήγει η Σύμβαση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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14. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος μέσα σε μέσα σε προθεσμία 5 
ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος και σχετικής έγγραφης 
πρόσκλησης για υπογραφή, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του Άρθρου 11 και να 
προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των πέντε  (5) ημερών από έγγραφη πρόσκληση  
χωρίς ο Ανάδοχος να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και παρουσιασθεί για να υπογράψει, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ομοίως κηρύσσεται έκπτωτος αν 
τα πιστοποιητικά που θα προσκομίσει δεν είναι σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας. 
Στην περίπτωση αυτή το  Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε.  μπορεί ν’ αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον 

επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η 

απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς της ΠΕΤΑ Α.Ε. 

Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου και την 

Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική 

Νομοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον, η 

οποία θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. 

15.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

I. Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης της 
παροχής  των υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε 
περιπτώσεις που τα παραδοτέα και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Προκήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί, τότε ο Ανάδοχος 
καθίσταται αυτομάτως υπερήμερος στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών του και  
υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί 
του συμβατικού τιμήματος των υπηρεσιών που καθυστερούν..  

II. Αν ο Ανάδοχος καθυστερήσει την ολοκλήρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας πάνω από  (15) 
ημέρες ως προς την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το 
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, για το σύνολο των συμφωνημένων 
υπηρεσιών. 

III. Στην περίπτωση της έκπτωσης  καταλογίζεται στον Ανάδοχο ποσό ίσο με το 10% της αξίας 
του μέρους του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος ή του συνόλου του έργου. Εάν  οι 
υπηρεσίες που δεν παραδόθηκαν επηρεάζουν δυσμενώς την αξιοποίηση των υπηρεσιών 
που παραδόθηκαν, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος 
του Έργου. 
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IV. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

V. Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και θα παρακρατούνται από 
Όλες οι ρήτρες από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται με απόφαση της 
Αναθέτουσας την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου. 

Πως επιβάλλονται αν δεν υπάρχει άλλη πληρωμή δεν υπάρχει εγγυητική εκτέλεσης 

16.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το εγκεκριμένο ΕΠ ΚτΠ, μέσω της Συλλογικής Απόφασης 
Έργων (ΣΑΕ) με κωδικό «2009ΣΕ01530001». Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο θα 
ακολουθήσουν την χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της 
Πληροφορίας προς τον Αναθέτοντα για το έργο. 

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 
διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες 
επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ.  

 

Η πληρωμή θα καταβληθεί σε τρία στάδια: 

α)  20% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ  έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής  

β ) 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος με την παραλαβή των  παραδοτέων Π1 & Π2 από την 
αρμόδια επιτροπή και  

γ ) Αποπληρωμή με την οριστική  παραλαβή των παραδοτέων του Αναδόχου από την 
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα προχωρά σε καμία πληρωμή για την ολοκλήρωση παραδοτέου ή/και 
παροχή υπηρεσίας εάν το παραδοτέο/υπηρεσία δεν έχει δοθεί/παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και 
δεν έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην 
παρούσα Προκήρυξη. 

Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

                                                                                                                                        ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΑ Α.Ε. 

                 

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΤΑ 
 
 

                                                                                                                         Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος 
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